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Országos döntõbe
jutottak a drámaisok

Egy hete szülõk, tanárok és diákok szorítottak egy-
másnak a gimiben. Kora délután elõször táncmustra
zajlott a Horváth Mihály Gimnáziumban, majd a diák-
színjátszók regionális döntõje kezdõdött. Nagy segít-
ség volt és egyben óriási megtiszteltetés, hogy a zsû-
ritagok lejöttek Szentesre. 

5. oldal

Ma már inkább írja
a verseket

Újabb versmondó estjére készül Paulovics Tamás,
aki vendégeket is hívott maga mellé a költészet napja
alkalmából. A Juhász Gyula-versmondó versenyen
különdíjas férfi elárulta, az elõadáshoz már kezdi
öregnek érezni magát, a prózához még érnie kell, ver-
set viszont szívesen ír.

7. oldal

Javuló közbiztonság
Nagyhegyen

Érdemes értékleltárt készíteni vagyontárgyainkról,
a leírás jól jöhet egy betörés után a rendõrségi nyo-
mozás segítésében. Többek között ez a tanács is el-
hangzott a Nagyhegyen szokásos negyedéves közbiz-
tonsági fórumon. Kiderült, nincs különösebb problé-
ma a városrész területén, sokat javult a közbiztonság
a kamera felszerelése óta. 3. oldal

A képviselõ-testület 11
igen, 3 tartózkodás 1 nem
szavazattal elfogadta a Fi-
desz frakció javaslatát a
többségi önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társasá-
gok vezetõi célprémiumok
megszüntetésérõl. A napi-
rendek tárgyalása elõtt Hor-
váth István kamara térségi el-
nöke kérte hozzászólásának
engedélyezést, mivel a ka-
mara elnöksége megtárgyal-
ta a ügyvezetõk javadalma-
zásáról szóló szabályzat mó-
dosítását. A testület elõbb el-
utasította, majd az adott
pontnál engedélyezte hozzá-
szólását. Horváth István sze-
rint – aki a premizálás ötlet-
gazdája és kidolgozója is
volt képviselõsége idején –
egyrészt a prémium törlése
az ügyvezetõk elméleti jöve-
delemszintjét 23 százalékkal
csökkenti, másrészt a módo-
sítás nem tesz eleget a törvé-

nyi elõírásnak sem. Az ügy-
vezetõk eddigi munkájuk
alapján nem szolgáltak rá a
jövedelemcsökkenésre. El-
mondta: az eredetileg meg-
határozott prémium össz-
hangban áll az országos
szinten bevett gyakorlattal.
Antal Balázs Tibor véleménye,
hogy a fizetés nem csökken,
hanem a prémium szûnik
meg és versenyképes fizeté-
sük van az ügyvezetõknek,
ezért nincs szükség további
fizetéskiegészítésre.

Mégsem változik a helyi
buszmenetrend. Képviselõi
kérésre a Dél-alföldi Közle-
kedési Központ Zrt. (a Tisza
Volán Zrt. jogutódja) kidol-
gozta a helyi buszjáratok vo-
nalaira vonatkozó útvonal és
járatszám módosítást, a
plusz feladat 1,2 millió forin-
tos további pénzügyi támo-
gatást igényelt a város részé-
rõl. Már a bizottságok véle-

ménye is megoszlott a mó-
dosítás szükségességérõl és
végül a képviselõk sem sza-
vazták meg a változtatást.
Dr. Chomiak Waldemar, a já-
ratmódosítás egyik kezde-
ményezõje javasolta, hogy a
Darányi Ignác terv keretében
a város pályázzon személy-
szállító kisbusz vásárlására.
A testület elõzõleg már elfo-
gadta a személyszállítás elõ-
segítését a szociális koncep-
cióban.

A képviselõk egyhangúlag
elfogadták a Szentesi Rend-
õrkapitányság beszámolóját
a város tavalyi évi közrend-
jérõl és közbiztonságáról. Ba-
logh Szabó Imre városi kapi-
tány többek között elmond-
ta, hogy a lakosság szubjek-
tív biztonságérzetét javítan-
dó, több gyalogos és segéd-
motoros, kerékpáros szolgá-
latot látnak el.

(folytatás a 3. oldalon)

Nem lesz új buszjárat

Az tiszai üdülõterület bérlõi a napokban
megkapják azt a kérdõívet, melyben a Tiszai
Partfürdõ és Pihenõterület fejlesztéséhez kér
véleményt az üzemeltetõ Városellátó Nkkft.
tudtuk meg Kiss Ferenc témafelelõstõl. A ti-
szai strand látogatói interneten tehetik meg
ugyanezt a Szentesi Mozaik és a Szentesi
gyors médiumokon keresztül. Aki e-mailben
jelzi, az elektronikusan is megkaphatja a fel-
mérõt. A Városellátó Nkkft. mûszaki vezetõ-
je kérte, hogy a kitöltött kérdõíveket miha-
marabb juttassák vissza a cég részére. A fel-
tett kérdésekre szerkesztõségünkön keresz-
tül is válaszolhatnak:

1. Adatok a Szentes Tiszai Partfürdõ láto-
gatóinak szokásairól

a. Válaszadó csak a Partfürdõt látogatja,
vagy rendelkezik-e bérelt telekkel a Part-
fürdõ melletti Pihenõterületen (igen/
nem).

b. Válaszadó neme (férfi/nõ)
c. Válaszadó életkora (18 év alatt, 18 – 25,

26 – 35, 36 – 45, 46 – 55, 55 felett)
d. Válaszadó mely településen él (Szentes,

Más település:……..)
e. Válaszadó milyen gyakran látogatja a

Szentes Tiszai Partfürdõt (strandszezon-
ban az idõjárástól függõen néhány alka-
lom, havonta néhány alkalom, hetente,
szinte naponta)

f. Válaszadó milyen társaságban látogatja a
Szentes Tiszai Partfürdõt (egyedül, bará-
tokkal, családdal)

2. A partfürdõ mely tulajdonságai azok,
amelyeket jónak tart?

3. A partfürdõ mely tulajdonságai azok,
amelyeket rossznak, zavarónak tart?

4. A partfürdõ területén milyen fejlesztése-
ket tart fontosnak a felsoroltak közül?

a. a partfürdõ területének lehatárolása, fel-
újítása (gépjármûvek behajtását akadá-
lyozó kerékvetõk cseréje, sorompó tele-
pítése, tereprendezés),

b. a partfürdõ területén levõ fák vissza-
csonkolása, fasebkezelés, fatelepítés az
elöregedett faállomány majdani cseréjé-
nek elõkészítése

c. Új, modern WC és meleg vizes tusoló
konténerek beszerzése

d. Sátorozó helyek kialakítása,
e. Meglévõ játszótér bõvítése plusz játszó-

szerekkel,
f. Ping-pong asztal és kerti sakk telepítése
g. Sportpálya létesítése
h. egyéb: 
5. Egyéb véleménye, javaslata:
A beérkezett válaszokat a Városellátó

Nkkft. összesíti és azok alapján tesz javasla-
tot az üdülõterület fejlesztésére. 

Elkészült a tiszai üdülõterület üzemelteté-
sével kapcsolatos átfogó értékelés. A hivata-
los ingatlan-nyilvántartás szerint mintegy
1,5 hektár a partfürdõ területe, a hozzá kap-
csolódó lábtenisz pályákkal és egy nagyobb,
összefüggõ, bérelhetõ telkekre fel nem osz-
tott területtel. A fennmaradó közel 10 hektár
a pihenési célra bérbe vehetõ telkek számára
fenntartott, valamint az azok megközelítésé-
re szolgáló úthálózat területe. A bérleti díj
egy évre 60 forint négyzetméterenként. A fel-
mérés szerint sok az illegális ivóvízbekötés
az üdülõházakba és a rendszeresen bérelt tel-
keknél, ami nyomáscsökkenést is okoz a há-
lózatban. Gondot jelentenek a magas nyár-
fák, gyakoriak az ágtörések. A témáról bõ-
vebben olvashatnak következõ heti szá-
munkban.
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Kérdõívek a tiszai
strand fejlesztéséhez

A vasbetonszerkezetek
építési munkálatai folynak a
berki szennyvíztisztító tele-
pen, tájékoztatott Ludvig Csa-
ba, a Strabag MMR Kft. fõ-
építés vezetõje. A jelenleg is
mûködõ régi telep melletti
2,5 hektáros területen több
mint 800 tonna betonacélt és
6 ezer köbméter betont dol-
goznak be ezekben a hetek-
ben a medencék kialakítása
során. A legnagyobb biológi-
ai medencét és egyéb mûtár-
gyakat valamint egy kom-
posztáló telepet készítenek.
A kivitelezés teljes egészé-
ben az év végére készülhet
el. 

Dely Attila, a G.L.L.A. Kft.
ügyvezetõje, a kivitelezés
önkormányzati projektmene-
dzsere elmondta, hogy az
automatikus mûködtetésû,
biológiai szennyvíztisztító
napi 7800 köbméter kommu-
nális és ipari szennyvíz meg-
tisztítására alkalmas. A tisz-
títás több szakaszban megy
végbe, a fizikai szûrést köve-
tõen egy tisztító medencében
zajlik a biológiai bontás, és
ha szükséges, akkor még egy
kémiai tisztítás is. A tisztított
szennyvíz a Tiszába kerül
csõvezetéken keresztül. A
visszamaradó szennyvíz-
iszap a telephez épülõ kom-
posztálóba kerül, a kész

komposztból pedig a tervek
szerint bevizsgált virágföld
lehet.

Az építkezés 2,2 milliárd
forintba kerül, a projekt tel-
jes költségvetése 2,5 milliárd
forint, amely 95 százalékban
Európai Uniós támogatással,
a Környezet és Energia Ope-
ratív Program keretében va-
lósul meg. A fennmaradó 5
százalék mintegy 350 milliós
önrészt az önkormányzat sa-
ját költségvetésébõl biztosít-
ja. A kivitelezõ Strabag-
MML Kft-nek 2015. szeptem-
ber 30-áig kell megépítenie a
szennyvíztisztítót, és utána
következik a próbaüzem.
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Szentesi Élet

HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD
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A felnõtt- és gyermek-
könyvtárban idõrõl idõre kü-
lönbözõ rendezvényekkel,
elõadásokkal, kiállításokkal,
várjuk az érdeklõdõket.
Egyik legfontosabb felada-
tunknak tartjuk, hogy minél
hamarabb elérhetõvé tegyük
olvasóink számára az újon-
nan megjelent könyveket.
Programjaink megszervezé-
se, a könyvek és egyéb doku-
mentumok beszerzése sok
háttérmunkával, adminiszt-
rációval járnak, ám ezek
mellett sok olyan munkafo-
lyamat is zajlik, amely telje-
sen láthatatlan marad.

Jelenleg, a jogszabályi kö-
telezettségeknek eleget téve,
könyvtárunk teljes körû állo-
mányellenõrzést tart. A mun-
kálatok már megkezdõdtek –

nyitva tartás mellett –, az
egyes állományrészek egy-
más után kerülnek sorra.

Áprilisban a felnõtt és a
gyermek-részleg olvasótermi
és raktári könyveinek szám-
bavétele következik. A mun-
ka továbbra sem érinti a
nyitva tartást, azonban ez
idõ alatt az érintett állo-
mányrészbõl nem tudunk
kölcsönözni. Az átmeneti ké-
nyelmetlenségért elõre is szí-
ves elnézésüket és megérté-
süket kérjük!

A leltár leglátványosabb
részeként júniusban a köl-
csönözhetõ állományt vesz-
szük majd sorra. Ekkor
könyvtárunk mindkét épüle-
te zárva tart.

Szûcs Ildikó
ügyvezetõ igazgató

Leltár a
könyvtárban „Egy talált tárgy megtisztítása“ / Tandori Dezsõ 1973./

A Pólya antikvárium becsüsét kérte meg kedves barátja –
Balsi László – örökölt régi könyveinek felértékelésére. Aki
– egy kidobásra ítélt – 1977-es Medicina kiadványban
találta ezt a 113 éves ereklyét. Örüljünk együtt!

Könyves szemmel

M i n d e n n a p i  é l e t ü n k
egyik legfontosabb anyaga,
a papír volt a témája a már-
cius 30-án lezajlott megyei
technika versenynek. 4 te-
lepülés, 9 iskolájának, 14
csapata, összesen 42, 7-8.
osztályos diák vett részt a
megmérettetésen. Kezdés-
ként festékkel pörgetett
papírképet készíthettek
maguknak a diákok, me-
lyet emlékként vittek haza.

Az öt oldalas feladatlap
kitöltése már a versenyhez
tartozott, a kérdések a papír
történetével, tulajdonságai-
val, takarékos felhasználá-
sával, újrahasznosításával is
foglalkoztak. A még mindig
egyénileg megoldandó gya-
korlat számítógépes irányí-
tású papírhajtogatásból,
ajándékcsomagolásból és 18
féle papírfajta felismerésé-
vel kezdõdött. A nagy csa-
patmunka egy holland típu-
sú, mûködõképes szélma-
lom makett összeállítása
volt. Ez a feladat sok kon-
centrációt, ügyességet, pon-
tosságot, együttmûködést

kívánt. Lelkesen küzdöttek
a diákok. Az elsõ helyezett
szegedi Zrínyi iskola képvi-
seli megyénket az országos
döntõben. Csapatban 6. he-
lyen végzett a Kiss Bálint
Református Általános Isko-
la (Horváth V. Péter, Keller

Máté, Veszprémi Zsombor)

felkészítõ tanár: Pólya Sán-

dor.
Köszönet a könyvutalvá-

nyokért a Csongrád Megyei
Pedagógiai Intézetnek, a
vendéglátás költségeiért a
KLIK-nek.

Felkészítõ és versenylebo-
nyolító nevelõk: Almási Já-

nosné, Borbás István, Czinege

Márta, Csorba Ildikó, Facskó

Zsuzsanna, Faragó Ferenc, Fe-

kete Zoltán, Geráné Révész

Gabriella, Lucza László, dr.

Makráné Horváth Ágota, Pin-

tér Lászlóné, Pólya Sándor,

Szilágyiné Horváth Ágota,

Szunyiné Marton Edit.

Szolláthné
Sárközi Sarolta

területi technika mk.
vezetõ

Megyei technika
verseny

a Kosztában

125 éve: a Szentesi Lap
1890. március 28-án beszá-
molt a Szentesi Dalegylet
szolnoki hangversenyérõl,
amely felemás eredménnyel
zárult. A tanulságos ven-
dégszereplés lefolyásáról a
következõket írta a korabeli
újság: Dalegyletünk vidékre
rándulásával többé-kevésbé
mindig szerencsétlen. Meg-
alakulása óta több ízben
rendezett hangversenyeket
a szomszéd városokban,
azonban a dal iránt fásult
szíveket s a nehezen nyitha-
tó pénztárcákat meghódíta-
ni még egyszer sem sikerült.
A magyar közönség nagyon
közönyös a szépmûvészet
ezen ágának pártolása iránt.
Volt hangverseny, amelyen
fehérre festett négykrajcáro-

sok képezték – ezüst forin-
tosok gyanánt – a belépti dí-
jakat. Ezen anyagi kárral já-
ró hangversenyek azonban
nem riasztották vissza dal-
nokainkat a vidéki kirán-
dulásoktól. Március 23-án
hangversenyt rendezni
Szolnokra mentek. Azonban
– sajna! – anyagi siker tekin-
tetében ezen hangversenyt
is a többi vidéki hangverse-
nyek közé kell számítaniuk,
mivel a megbízott rendezõk
úgyszólván semmit sem tet-
tek az estély sikere érdeké-
ben, úgyhogy az intelligens
lakosság nagyobb része csak
a hangverseny utáni napon
értesült a Dalegylet által
rendezett estélyrõl. Erkölcsi
tekintetben azonban a Dal-
egylet oly fényes sikert ara-

tott, melyhez hasonlót fenn-
állása óta aligha. Az elõa-
dott darabok szabatosak, s
valóban a dalmûvészet ma-
gaslatán állottak. Az est si-
kerébõl az oroszlánrész
mindenesetre Csáktornyai
(dr. Filó) Lajos jeles költõn-
ket illeti, ki is rokonszenves
alakjával „Dal a nõkrõl” cí-
mû saját költeményének el-
szavalásával szûnni nem
akaró extázisba hozta a 90
fõre tehetõ közönséget. –
Zajos tapsvihart aratott
Nagy Sándor zongorajátéka
és Székely László szavalata
is. – A hangverseny tehát er-
kölcsileg fényesen sikerült,
ami bizonyára buzdításul
fog szolgálni Dalegyletünk-
nek.

100 éve: a Szentesi Lap,

1915. április 4-diki száma a
húsvéti ünnepek után jelent
meg, ezért az elsõ oldalon
megjelent vezércikk címe a
„Feltámadás ünnepén”. Né-
hány részlet a terjedelmes
írásból: A kereszténységnek
immár a második nagy ün-
nepét üli ez a nemzet keser-
ves idõkben, amikor a bú, a
gond és a fájdalomnak az el-
viselésére igazán nem lehet
másból vigaszt meríteni,
mint abból az örök idõkre
szóló tanításból, amelynek
összességét épen a keresz-
tény vallás foglalja össze…
Aki hívõ lélekkel járja ma a
templomokat, annak hinni,
bízni kell a jobb jövõben is,
amelynek el kell következni
ezekre a szomorú napokra.
A magyar az õ nemzeti jelle-
ménél fogva nagyon hajlan-
dó a lemondásra, egy-egy
csapás az ereiben buzgó õsi
erõket nagyon hamar leköti,
hirtelen tétlenségbe megy át

néha a lázas cselekvés,
amint ezt a mi nagy esemé-
nyekben annyira gazdag
történetünk tanítja. E nem-
zeti természetbõl folyó ve-
szedelmek ellen kell most
védekeznünk. Hinni, bízni
és reménylenünk kell, még
akkor is, ha az eddigi csapá-
sok megsokszorosodnak.
Semmiképp nem szabad
magunkat odaadni a re-
ménytelenségnek, a mi ma-
ga a megadás. A milyen iga-
zi fájdalmas lélekkel jártuk
meg e nagyhét minden szer-
tartását, ép oly igazi fájda-
lommal kell részt vennünk
nemzetünk mai minden fáj-
dalmas csapásában. De a
Golgotára következett a fel-
támadás. Ebben a feltáma-
dásban hiszünk, a nemzet
minden bajának az eloszlá-
sát bízva várjuk!

45 éve: a Szentesi Élet
1970. március havi száma a
népszámlálás szentesi ered-

ményérõl számolt be „Több
a nõ, mint a férfi” címen.
Eszerint: a pár héttel ezelõtt
megtartott népszámlálás
egyes részadatai már ren-
delkezésre állnak. Így szen-
tesi viszonylatban elmond-
ható, hogy a lakosság száma
32 ezer 517 fõ és ez emelke-
dést mutat. Érdekes, hogy
sokkal több nõ él a város-
ban, mint férfi: az elõbbiek
száma 16 ezer 830, az utób-
biaké 15 ezer 687. Így a fér-
fiak iránti „kereslet” akarva,
akaratlanul is megnõtt a
férjhez menés elõtt álló fia-
tal lányoknál – hallani a vé-
leményt a sokféle megnyi-
latkozásnál, ami a férfiak és
a nõk számarányával kap-
csolatos. A külterületen, a
tanyavilágban a lélekszám
megközelíti a 3 ezer 800 fõt
és ez csökkenést jelent a ko-
rábbi helyzethez képest.

Közreadja:
Labádi Lajos

Régi szentesi újságok írták… (66.)

„Feltámadás ünnepén”

Az erdei olimpia témakör-
ben rendezte meg az idei Vá-
rosi Óvodás Olimpiát a Kla-
uzál Gábor Általános Iskola.
A csapatok annak az állatnak
a nevét viselték a játék alatt,
aminek a nevét kihúzták a
regisztráció során. A 10 fõs
csapatok összesen 8, egy-egy
erdei állat mozgásához kap-
csolódó versenyszámot telje-
sítettek. Az óvodás csapatok
az olimpiai lánggal a kezük-
ben vonultak be, majd Dévay
István, az intézmény vezetõje
megnyitotta a játékokat.

Eredmények: 
Legügyesebb: Rákóczi

óvoda (Nyuszi csapat)

Legfürgébb: Szent Anna
(Mókus csapat)

Legaktívabb: Rákóczi óvo-
da (Õzike csapat)

Legegységesebb: Apponyi
téri óvoda (Bagoly csapat)

Legmerészebb: Farkas An-
tal utcai óvoda (Barna Med-
ve csapat)

Legjátékosabb: Vásárhelyi
úti óvoda (Róka csapat)

Legkitartóbb: Klauzál ut-
cai óvoda (Süni csapat)

A vándorserleg gyõztese,
egyben a 2015. évi Óvodás
olimpia bajnoka a Rákóczi
óvoda Nyusziról elnevezett
csapata lett.

Nyuszik nyerték
az óvodás olimpiát

Csák Petra gyógypedagó-
gus, terápiás kutya felveze-
tõ mutatkozik be a gyer-
mekkönyvtárban két terápi-
ás vizslájával: Zsófival és
Csipesszel április 10-én,
pénteken 15 órai kezdettel.

A kutyás terápia egy játé-
kos képességfejlesztõ foglal-
kozás kicsiknek és nagyok-
nak. A foglalkozás során fej-
leszthetõ a mozgás és orien-
tációs képesség, a testkép és
testtudat kialakítása, a kom-
munikációs készségek. A te-
rápiás foglalkozások során
lehetõség van a gondolko-
dási képességek fejlesztésé-

re. A szocializáció nélkülöz-
hetetlen elemeit is támogat-
ja a program: a szabálytu-
dat kialakulását, az empátia
és konfliktus kezelés fejlesz-
tését.

A kutyák a szükséges
egészségügyi alkalmassági
vizsgálatokkal rendelkez-
nek, ezért is dolgozhatnak
gyermekközösségekben. 

4-5 éves kortól ajánlott
bárkinek, aki szereti a ku-
tyákat, és szeretne egy jó-
kedvû délutánt eltölteni,
ahol a lelke megpihen, el-
méje felfrissül.

Kutyás terápia
bemutató

A 11. számban jelent meg
A nemzeti ünnep üzenete
címmel egy cikk, amelyben a
március 15-i szentesi meg-
emlékezés összefoglalója ol-
vasható. Az írásban tévesen
jelent meg a társulat neve,
helyesen Teatro Társulat. Va-
lamint a mûsorban szereplõ
színmûvészek nem a soproni
színház mûvészei. Lénárt

László valóban sokat megfor-
dul Sopronban, mint a Sop-

roni Petõfi Színház vendég-
mûvésze, emellett a Teatro
Társulat vezetõje és az Evan-
gélium Színház társulatveze-
tõje. Presits Tamás a Békéscsa-
bai Jókai Színház színmûvé-
sze, Andrádi Zsanett pedig
szabadúszó színmûvész, de
a Vígszínházban és a Centrál
Színházban is rendszeresen
fellép.

A hibáért az érintettek elnézé-

sét kérjük.

Helyreigazítás

Fotó: Vidovics Ferenc



Érdemes értékleltárt ké-
szíteni vagyontárgyainkról,
a leírás jól jöhet egy betörés
után a rendõrségi nyomozás
segítésében. Többek között
ez a tanács is elhangzott a
Nagyhegyen szokásos ne-
gyedéves közbiztonsági fó-
rumon. Kiderült, nincs kü-
lönösebb probléma a város-
rész területén, sokat javult a
közbiztonság a kamera fel-
szerelése óta.

A Gondozási Központ
Munkácsi utcai Nappali El-
látójában Elek Gábor alezre-
des, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság va-
gyonvédelmi kiemelt fõelõ-
adója beszélt a dél-alföldi
bûnmegelõzési programról,
majd Tóth György õrnagy, a
Csongrád Megyei Rendõr-
fõkapitányság bûnmegelõzé-
si munkatársa konkrét taná-
csokat adott a személyes
vagyontárgyak, ingatlanok
megvédésérõl. 

A „Közösen a Dél-Alföldi
régió külterületeinek bizton-
ságáért, az élhetõbb tanyavi-
lágért” elnevezésû program
program részeként rendezett
tájékoztatón elhangzott,
hogy a helyi kapitányság te-
rületén az elmúlt két hónap-
ban hét betörés, 24 lopás (fe-
le szabálysértési érték alatti),
és egy gépkocsifeltörés tör-
tént. Elõfordult – elsõsorban
ittas állapotban elkövetett –
családon belüli erõszak is.

Nagyhegyen az elmúlt egy
évben 12 bûncselekmény
történ, azonban az idei év-
ben nem érkezett bejelentés
a rendõrségre. A városrész-
ben leginkább a tavasztól
õszig terjedõ idõszakban tör-
ténnek vagyon elleni cselek-
mények, fõként a kiskertek-
ben hagyott eszközöket, gé-
peket lopják el. A városrész-
ben felszerelt kamera nagy-
ban hozzájárult a bûnözés
csökkenéséhez és az ott élõk
biztonságérzetéhez.

A Csongrád megyei Rend-
õr-fõkapitányság szórólap-
okkal, rádiófelhívásokkal, is-
meretterjesztõ filmekkel és
egy vagyonvédelmi kiad-
vánnyal is segíti a külterüle-
ten valamint tanyákon élõk
biztonságérzetét. A lakossá-
got közvetlenül is tájékoztat-
ják bûnmegelõzési fórumo-
kon a betöréses lopások
megelõzési formáiról, a bûn-
megelõzési munkában szo-
rosan együtt dolgoznak a
polgárõrökkel, a lakosság-
gal. A rendõrök nem talál-
koznak újfajta elkövetési
módszerekkel, ezért a bevált
megelõzési módszerek most
is mûködnek. Megfelelõen,
biztonsági zárral ellátott aj-
tók, ráccsal felszerelt föld-
szinti ablakok, lehetõség sze-
rint kutya vagy elektromos
riasztóberendezés már elég-
séges a betörõk elrettentésé-
re. A szakemberek javasolták

értékleltár elkészítését, azaz
az otthonunkban található
ékszerekrõl, mûszaki cikkek-
rõl, berendezésekrõl tételes
lista készítése, leírással, gyá-
ri számokkal beazonosítha-
tóan. Lehetõség szerint ké-
szüljenek fotók is az érték-
tárgyakról, ami késõbb meg-
könnyítheti a rendõrök mun-
káját egy esetleges betörést
követõ nyomozás során. A
jelenlévõk közül elektromos
riasztós ajtóéket kaptak a fõ-
kapitányság munkatársától,
akik helyesen válaszoltak a
feltett kérdésekre.

A nagyhegyi fórumon An-
tal Balázs Tibor és Sipos Antal
önkormányzati képviselõk
mellett többségében polgár-
õrök vettek részt. Dr. Orosz
Katalin õrnagy, a helyi ka-
pitányság bûnmegelõzési
munkatársa szerint a jó idõ a
kertekbe csábíthatta a lako-
sokat és valószínûleg a biz-
tonságérzetük is nõhetett,
ezért lehetett alacsony az ér-
deklõdés. Az õrnagy felhívta
a figyelmet, aki gyanús sze-
mélyeket lát, az hívja bátran
a 112-es segélyhívószámot és
szóljon a rendõrségnek. A
polgárõrök várnak soraikba
jelentkezõket Magyartésrõl,
Zalotáról és Nagytõkérõl.
Számukra a környezetükben
biztosítanak szolgálati idõt,
hogy ne kelljen a városba
utazniuk.

Besenyei
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A hétvégén tartandó Speci-
ális Kuvasz CAC Kiállítás és
Fõtenyészszemlére Európa
több országából jönnek, már
legalább 50 kuvaszt neveztek
a gazdáik- tudtuk meg a fõ-
szervezõtõl. Dr. Dobos András
azt is büszkén vállalja, hogy
a szombati rendezvénynek
nincs párja a világon, nem-
csak a kutyusok, de a bírák
is nemzetközi szinten elis-
mertek. Aki ide eljön látoga-
tóba, vagy a kutyáját verse-
nyeztetni, az a világ legerõ-
sebb mezõnyében gyönyör-
ködhet – tette hozzá. Külön-
bözõ selejtezõk elõzték meg
a szentesi programot. Az elõ-
zetes visszajelzések alapján
látható, hogy Magyarország
legjobb kenneljei mind itt
lesznek. A programok már
reggel 7 órától megkezdõd-
nek az érkeztetésekkel, a
vendégeknek házi ízekkel
kedveskednek. Az eseményt
hivatalosan 10 órakor nyitja
meg a fõvédnök, Szirbik Imre
polgármester.

– Két éve már volt hasonló
rendezvény, akkor is az
egyik leghidegebb napon,
szeptemberben – mondta la-
punknak a fáradhatatlan
szervezõ. – Úgy tûnik, most
sem lesz túl nagy szerencsé-
jük az idõjárással - viccelõd-
tem a doktor úrral, amin õ is
csak elmosolyodott. Az állat-
orvosnak megvannak a ma-
ga praktikái erre is. Jó vidéki

vendéglátóként disznótoros
reggelivel és lélekmelegítõ-
vel veszik fel a harcot a csí-
põsnek ígérkezõ kora reggeli
hideggel. Eleve úgy terve-
zünk, hogy kint is és bent is
lesznek programok – folytat-
ta. – A kiállítást a város szí-
vében a Kurca partjára ál-
modtuk meg, a gyermek-
programokat pedig az ifjúsá-
gi házba tettük. Érdekesség-
ként említette meg, hogy lesz
sas röptetés, mert a Madár-
kórház elfogadta a meghí-
vást. A félénkebb gyermeke-
ket rajzpályázattal és kézmû-
ves foglalkozásokkal kötik
le, de lesz játszóvár és mu-
zsikaszó is, amelyet a Tücsök
Zenekar prezentál. Az ese-
mény a közösségi oldalukon
is részletes információval
szolgál, még a GPS koordi-
nátákkal sem fukarkodik. Az
állatokat is mentõ orvos el-
mondta, hogy a „bébi”, „kö-
lyök”, de akár a „gyõztes”
vagy a „veterán” kategória
kutyái is mind csodálatosak,
a gyermekek  rajonganak ér-
tük. Az éhes közönséget
ebédre svédasztalos-bográ-
csos menüvel kényeztetik. A
költségvetésrõl a fõszerve-
zõ azt mondta, hogy több
millióra rúg, de sietve hozzá-
tette, a rendezvényt sem si-
került volna tetõ alá hozni,
ha nem lett volna több tucat
önkéntes segítõ.

Fehér Mónika

A világ legszebb
kuvaszát
választják 

(folytatás az 1. oldalról)
A szociális szolgáltatáster-

vezési koncepció felülvizs-
gálata kapcsán döntés szüle-
tett, miszerint még ebben az
évben készüljön felmérés a
Kertvárosban élõ idõs embe-
rek nappali szociális ellátás-
ra vonatkozó igényérõl, egy
20-30 férõhelyes bölcsõde ki-
alakításának feltételeirõl és
fenntartásának költségeirõl
elsõsorban a Felsõpárti vá-
rosrész vonatkozásában. Va-
lamint a Gondozási Központ
és a Családsegítõ Központ
vezetõje dolgozzon ki javas-
latot – a megszûnt támogatói
szolgálatok mintájára – sze-
mélyszállító szolgálatra,
hogy a mozgáskorlátozottak
valamint idõ emberek közle-
kedésüket meg tudják olda-
ni, ha például orvoshoz kell
menni. A Dr. Sipos Ferenc
Parkerdõ Otthon energetikai
fejlesztésére vonatkozó te-
gyen javaslatot a Mûszaki
Iroda, illetve készüljön terv a
szociális bérlakás állomány

fejlesztésére, a városban üre-
sen álló ingatlanok tulajdo-
nosival megegyezve. 

Egyhangúlag elfogadták a
képviselõk a fogyatékkal élõk
nappali ellátása étkeztetés és
a szociális étkeztetés térítési
díjának, a jelzõrendszeres há-
zi segítségnyújtás díjának il-
letve a szállítási költségnek a
minimális emelését.

Az önkormányzat 3,1 mil-
lió forinttal támogatja az
általános és középiskolák
sportcsarnokhasználatát a
mindennapos testnevelés ke-
retében. A polgármester el-
mondta, hogy a Klauzál is-
kola tavaly nem vette igény-
be a sportcsarnokot, és az
idei tanévben sem tervezi
használni. A Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ
Szegedi Tankerülete jelezte,
hogy a szakközépiskolák
esetében tanév végéig köt
megállapodást, mivel orszá-
gos szakképzési ellátásba ke-
rülhetnek az intézmények
szeptembertõl. 

A Tiszai Partfürdõ és Pihe-
nõterület üzemeltetésérõl
készült beszámolóhoz kap-
csolódva a fenntartó Szentes
Városellátó Nkft. a közeljö-
võben felmérést készít a ti-
szai strand látogatói és bér-
lõi között, és a vélemények
ismeretében kidolgozza a te-
rület fejlesztési koncepcióját.
A 11,5 hektáros területen 193
ingatlant bérel összesen 142
bérlõ mintegy 3,1 hektáron.
A legkisebb bérelt telek 70, a
legnagyobb 310 négyzetmé-
ter.

Április 30-tól pályázhat-
nak a társasházak az „Ott-
hon Melege Program“ „Tár-
sasházak energia-megtakarí-
tást eredményezõ korszerû-
sítésének, felújításának tá-
mogatása“ elnevezésû pá-
lyázatra. Az elnyerhetõ visz-
sza nem térítendõ állami tá-
mogatás felhasználásával és
a lakóépületek tulajdonosai-
nak pénzügyi hozzájárulásá-
val a lakóépületek korszerû-
sítése, felújítása válik lehetõ-

vé. Támogatás nyújtható
energiahatékonyságot és
energiatakarékosságot szol-
gáló intézkedésekre, meg-
újuló energiaforrásból meg-
valósuló energiatermelés fej-
lesztésére, valamint az üveg-
házhatású gázok kibocsátás-
csökkentését eredményezõ
beruházásokra, intézkedé-
sekre. Az önkormányzat el-
nyert pályázat esetében laká-
sonként legfeljebb 400 ezer
forint felvett hitelösszegig
ad kamattámogatást a lakás
tulajdonosának, illetve gyer-
mekenként 50 ezer forint
vissza nem térítendõ támo-
gatást biztosít a felújításra
igénybe vett hitel visszafize-
tésére.

Vita nélkül, egyhangúlag
támogatták a képviselõk az
önkormányzat tulajdonában
álló, határozatlan idõre ki-
utalt lakások és a szolgálati
lakások bérleti díjának eme-
lését abban az esetben, ha a
bérlõ nem jogosult szociális
alapon lakást bérelni.

Kisebb vita után, Móra Jó-
zsef határozott elutasítása el-
lenére a testület elfogadta
Szabó Zoltán és Antal Balázs
Tibor kezdeményezését La-
kos József néhai rendõrkapi-
tány emlékhelyének megújí-
tására és egy arcképes dom-
bormû elkészítésére. A mun-
kák várható 200 ezer forintos
költségét a céltartalékból
biztosítja az önkormányzat.

A testület vita nélkül, egy-
hangúlag elfogadta a Város-
ellátó Nonprofit Kft. üzleti
tervének módosítását. Az
önkormányzati cég 25 millió
forinttal kénytelen csökken-
teni tervezett kiadásait,
az önkormányzat mûködési
költségvetése egyensúlyának
megtartása miatt.

Másodszor került a testü-
let elõ az Ipari park egyik út-
jának elnevezése Dr. Szalva
Péter utcára. Azonban dr.
Rébeli Szabó Tamás a kutató
elõtti sétányt vagy más bel-
városi közterület elnevezését
javasolta az egykori zöldség-

kutatóról. Móra József sze-
rint alkalmas a javasolt út el-
nevezése, hiszen az út mel-
lett mûködõ vállalkozás te-
vékenysége is kapcsolódik a
kertészkedéshez. A testület
végül elutasította az út elne-
vezését.

A Román-Magyar határ
menti együttmûködés pályá-
zatából megvalósuló uszoda
felújítás plusz 106 millió
forintot igényel. A munka
megkezdését nem lehet ha-
lasztani, ráadásul a román
partnernél elõrehaladott ál-
lapotban lévõ beruházás el-
lehetetlenülését jelentené a
pályázattól történõ visszalé-
pés. Mindezek miatt érde-
mes a felmerült többletkölt-
ségeket biztosítani és végül a
képviselõk is hozzájárultak a
kifizetések város részérõl
történõ vállalásához. Azon-
ban a közbeszerzési bizott-
ság megvizsgálja a felmerülõ
plusz költségek felelõsségé-
nek kérdését.

Besenyei

Javuló közbiztonság
NagyhegyenA Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara Csongrád Megyei
Szervezete és a települési ag-
rárgazdasági bizottság közös
fórumra várja a gazdákat áp-
rilis 14-én a Bartha János
Kertészeti Szakképzõ Iskolá-
ba. A kedden 17 órakor kez-
dõdõ rendezvényen szó lesz
a zöldítésrõl, a kis gazdasá-
gok egyszerûsített támogatá-
sáról, az idei pályázati lehe-
tõségekrõl, az EKÁER rend-
szerrõl, a nitrát érzékeny te-
rületekrõl, illetve a NAK te-
vékenységérõl beszél Kispál
Ferenc, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Csongrád
Megyei Elnöke.

Megyei
agrárfórum

A város üzleteiben jelenleg
két tucat terminált helyezett
ki a szolgáltató és a közeljö-
võben még tovább bõvül a
számuk. A magánszemélyek
és vállalatok számára fizetési
kártyát kínáló új pénzügyi
szolgáltatás, a legújabb gene-
rációs, intelligens kereskedõi
POS terminálokkal igyekszik
gyors változást elérni a kész-

pénzhasználat csökkentése
terén. A fejlesztés a P.O.I.
Partner Terminálüzemeltetõ
Kft., az Országos Fizetési
Szolgáltató Zrt. és a szolgál-
tatás országos infrastruktú-
rájának kiépítéséért felelõs
O.K. Partner Zrt. együttmû-
ködésébõl jön létre. A Fizeté-
si Pont szolgáltatás mellett a
három cég a Városkártya

Programot is szeretné meg-
valósítani Szentesen. A prog-
ramon belül a város lakosai
nem csak egy egyszerû, ked-
vezményeket biztosító kár-
tyát kaphatnak a kezükhöz,
hanem amellyel megköny-
nyíthetik a mindennapjaikat.
A helyi városkártyával egy-
szerûbbé válhat a parkolás,
az ügyintézés, sõt, még akár
adományokat is gyûjthetnek
a városlakók egyetlen érin-
téssel. Szentesen jelenleg elõ-
terjesztés alatt áll a városkár-
tya program, a bevezetésérõl
a képviselõ-testület dönt.

Szentesen is több
Fizetési Pont

Támogatás társasházak energetikai korszerûsítésére

Vízgazdálkodás õseink
bölcsességével címmel tart
elõadást Németh Zoltán hid-
rológus. A téma szakértõje
olyan ismereteket oszt meg a
hallgatósággal, miszerint a
régi vízelvezetõ építmények
nyomaiból kirajzolódó õsi
vízgazdálkodás ma is megol-
dást nyújthat a mezõgazda-
ságban jelentkezõ termelési
gondokra. A Magyarok Szö-
vetsége rendezvénye április
10-én, pénteken 17 órakor
kezdõdik a Dózsa-házban.

Õsi
bölcsességek

Szentesen eddig 10 gyermek ál-
mát valósította meg az Invitel Zrt.,
közülük Richárd BMX kerékpárt,
Kira pedig kirakóst kapott, míg
Andrea a Bumeráng stúdiójába me-
hetett be. A távközlési cég április 1-
jén indította útjára új kezdeménye-
zését, amelyben 20 településen
igyekszik megnyerni az ott élõket,
hogy a lakosok kódok beváltásával
segítsenek megvalósítani az életet
veszélyeztetõ betegségekkel kezelt
helyi gyermekek kívánságait a Cso-
dalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságtelje-
sítõ Alapítvány segítségével.

Csodalámpa
A Szentes Városellátó

Nonprofit Kft. tájékoztatja a
lakosságot, gazdálkodókat és
ügyfeleit, hogy a 2015. évi
húsvéti ünnepekkel kapcso-
latban szolgáltatásai a követ-
kezõképpen módosulnak:

Fizetõ parkolás:
– április 6., Húsvét hétfõ,

munkaszüneti nap, nem kell
fizetni a parkolásért.

Piacok:
– április 5., Húsvét vasár-

nap, a Rákóczi utcai és a Vil-
logó utcai piacok nyitva tar-
tanak.

Hulladékszállítás:
– Húsvét hétfõn a heti

rendszerességû kommunális
hulladékszállítás nem módo-
sul. 

A szolgáltató kéri tehát,
hogy az adott napon meg-
szokott körzet szerinti utcák-
ban reggel 7 óráig helyezzék
ki a kukákat. 

A hulladékgyûjtõ jármû-
vek a megszokottnál gyor-
sabban haladhatnak, ezért
reggel idõben tegyék ki a
hulladékgyûjtõket.

Húsvéti piac és parkolás
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Nehéz év volt a tavalyi a
horgászok és az egyesület
számára is. Az év eleji hal-
pusztulás a rendkívül sok
esõ okozta többletkiadás ala-
csonyabb fogási mennyisé-
get eredményezett, derült ki
a Gerecz Elemér Sporthor-
gász Egyesület évi rendes
közgyûlésén. A tagok dön-
töttek, jövõre sem emelkedik
a területi engedély ára.

Az ifjúsági házban mintegy
60 horgász jelent meg a 837
felnõtt, 15 ifjúsági és 213 gyer-
mek tag közül, akik arról hall-
hattak, hogy az egyesület ta-
valy 11,3 millió forintot köl-
tött 16,9 tonna hal vásárlására
és idén is hasonló összeggel
számolnak. Baranyi László
gazdaságvezetõ azt is el-
mondta, hogy mûködésre 4,6
millió, halgazdálkodásra 3,3
millió forintot fordított az
egyesület. Az összes kiadás és
bevétel 22 millió forint körül

alakult tavaly, a bevétel legna-
gyobb része, több mint 14
millió forint a területi enge-
dély értékesítésébõl szárma-
zik. Napijegybõl 837 fogyott,
hetijegybõl 11 darabot adtak
el. A strand területére érvé-
nyes, az üdülõközpont ven-
dégei által használható jegy-
bõl 287 kelt el. Darabos János
horgászmester beszámolója
szerint tavaly 32 mázsa két-
nyaras és 130 mázsa három-
nyaras ponty, 220 kg kétnya-
ras csuka, 200 kg kétnyaras
süllõ, 100 kg aranykárász va-
lamint 100 kg compó került a
vizekbe. A horgászok kifog-
tak összesen 18,3 tonna halat,
közte 106,8 mázsa pontyot ,
704 kg amurt, 254 kg süllõt,
89 kg csukát, 284 kg harcsát.

Kis Tóth Tihamér a fegyelmi
bizottság elnöke elmondta,
hogy hatékonyabbá vált az el-
lenõrzés, 14 fegyelmi ügyet
tárgyaltak, de nem minden

jogsértés került felderítésre. 
A város legnagyobb civil

szervezeteként jellemezte a
horgászokat Szirbik Imre pol-
gármester, aki elmondta: a
Kurca vízminõségének érde-
kében a meglévõ két szökõ-
kút mellé egy harmadikat ter-
vez telepíteni a város a Kert-
városi szakaszra. Idén is foly-
tatódik az évekkel korábban
elkezdett bioremediációs ke-
zelés, amely során a vízbe jut-
tatott baktériumok segítik az
iszap lebontását. A polgár-
mester arról is tájékoztatott,
hogy egy szerb-magyar pá-
lyázat keretében szeretnék
megújítani a tiszai hajózást. A
fejlesztés a szentesi partsza-
kaszt is érintené.

A közgyûlésen beszámolót
tartott Várdai Béla, a verseny-
szakosztály vezetõje, Szeri Ta-
más ifjúsági felelõs és Vas Pál,
a felügyelõ bizottság vezetõje.

BG

Kevesebb hal akadt horogra

Egyre nagyobb mennyi-
ségben érkezik paprika és
paradicsom a DélKerTész
raktárába a tagjaitól, a ter-
mést viszonylag jó áron tud-
ják értékesíteni a hazai áru-
házláncokba. Március elején
a paprika, 2-3 hete a paradi-
csom, a hónap végén a fûtött
fóliás káposzta beszállítása
kezdõdött meg. A szentesi
paprikát csomagolt formá-
ban árulják a boltok, így kü-
lönböztetve meg a külföldi
lédig (ömlesztett) árutól. Bár
nem volt hideg, de a fényhiá-
nyos idõszak miatt február-
ban kevesebb árualappal
rendelkezett a szövetkezet.
Ledó Ferenc elnök reményei
szerint áprilistól megfelelõ
mennyiségû paprikát és pa-
radicsomot tudnak biztosíta-
ni a fontosabb áruházláncok
számára és abban is bízik,
hogy javul a magyar áruk
iránti kereslet. A megnöve-
kedett csomagolási igény mi-
att az állandó 130 fõ körüli
dolgozói létszámot alkalmi
munkavállalókkal bõvítik
ezekben a napokban.

Az év során értékesíthetõ
zöldség mennyisége és ára
nagyban függ az orosz em-
bargótól. Mint ismert, Orosz-
ország tavaly augusztusban
teljes beviteli tilalmat rendelt
el az Európai Unióból szár-
mazó élelmiszerekre, többek
között a zöldség- és gyü-
mölcsfélékre is. A DélKer-
Tész elnöke szerint, ameny-
nyiben a spanyolok, lengye-
lek és a hollandok a megter-
melt zöldséget és gyümöl-
csöt nem tudják eladni az
oroszoknak, akkor az EU
többi országát árasztják el
vele és  túlkínálat jelentkez-
het, ami jelentõs árcsökke-
nést is eredményezhet. 

Elkészült a DélKerTész ta-

valyi gazdálkodásának mér-
lege, a beszámoló közgyûlést
április 24-re tervezik. Az idõ-
pont módosulhat, mivel a
szövetkezetek mûködését
szabályozó, alapszabályt mó-
dosítani kell az új PTK, vala-
mint a Tészeket szabályozó
150/2012 XII.28 VM rende-
letnek megfelelõen. A köz-
gyûlésnek új alapszabályt
kell elfogadni, mely megfelel
a PTK-nak és a VM rendelet-
nek is. Ami biztos, hogy má-
jus 25-ig meg kell tartani a
2014-es mérlegbeszámolót el-
fogadó közgyûlést. A PTK
szerinti alapszabály elfoga-
dásának határideje június 30.
Természetesen, ha lehet, csak
egy közgyûlést szeretnének
tartani.

A DélKerTész teljesítette a
2014-es évre elõzetesen kitû-
zött bevételi terveket. A zöld-
ség és gyümölcs értékesítés-
bõl származó 5,515 milliárd
forint árbevétele 2014-ben
500 millió forinttal haladta
meg az azt megelõzõ évet.
Ledó Ferenc elnök kiemelte a
tagi árbevétel 720 milliós nö-
vekedését, mivel ez az alapja
egyes támogatásoknak. Az
egyéb input anyag forgalom-
ból (göngyöleg, kertész áru-
ház) közel 1 milliárd forint
folyt be tavaly. Idén hasonló
árbevétellel számolnak éves
szinten, zöldség és gyümölcs
értékesítés terén valamivel
több is lehet a tavalyinál. A
tagok paprikafélék termelé-
sében 5-6 százalékkal na-
gyobb mennyiségre szerzõd-
tek, paradicsomnál változat-
lan a várható árualap, ubor-
ka és káposztafélék esetében
csökkent a termelési kedv.
Lényegesen emelkedett a
zöldborsó és zöldbab vetés-
területe, elsõsorban a maga-
sabb kiegészítõ támogatás

miatt. Másrészt a jelentõs
csapadék miatt megbomlott
vetésszerkezetbe és a kötele-
zõ zöldítésbe is jobban beleil-
lik a két konzervnövény. A
termésterület nagyságáról a
feldolgozó üzemekkel kell
megegyeznie a szövetkezet-
nek, majd pedig a Tész köt
szerzõdést a tagjaival. A ta-
gok összesen mintegy 1200
hektáron folytatnak szabad-
földi termesztést fõként szar-
vasi és orosházi termelõk, de
az Árpád-Agrár Zrt. is 57
hektáron vet zöldborsót. Az
ipari paradicsom termõterü-
lete 127 hektár, ami az orszá-
gos ipari paradicsomter-
mesztés közel egyharmada.

A Tész gazdálkodásában
jelentõs változást hozhat egy
tavalyi törvénymódosítás,
amely mentesíti a helyi ipar-
ûzési adó fizetése alól azokat
a szövetkezeteket, amelyek
árbevételének 95 százaléka a
tag és a szövetkezet közötti
forgalomból képzõdik. A
módosítás indoka, hogy mi-
vel a szövetkezet a tagok felé
nonprofit jelleggel tevékeny-
kedik, ne kelljen duplán
iparûzési adót fizetni. 

A DélKerTész esetében az
iparûzési adó alóli mentes-
ség 25-30 millió forint megta-
karítást jelentene évente.

Ledó Ferenc elmondta,
hogy a kertészek nagyon
várják az idei fejlesztési pá-
lyázatok megjelenését, azon-
ban csúszik a kiírás. Várható-
an május végén, június elején
jelenik meg az elsõ pályázat
a fiatal gazdák számára, áp-
rilisban még lesz egy,  a 2007-
2013-as pályázati kiírásból
„vissza maradt” pénzekre,
elsõsorban kertészeti gépek-
re. Ez esetben a nyertes pá-
lyázatokat még az idén meg
kell valósítani. Szeretnék, ha

minél hamarabb megjelenne
az ültetvénytelepítési, terme-
lõ berendezések támogatások
pályázata, mivel idõigényes
az elõkészítése, engedélyez-
tetés, többen terveznek ilyen
beruházást. A DélKerTész ta-
valy 70 millió forintot költött
fejlesztésekre, idén 65 milliót
terveznek amortizációból és
mûködési programból. 

Ledó Ferenc összességében
bizakodó az idei évre tekint-
ve. A növény egészségügyi
helyzet jobb a tavalyinál, na-

pokon belül elkezdõdik a ká-
poszta külföldi értékesítése,
illetve kisebb mennyiségû
paprikát már szállítanak
szlovák piacra. Nagyobb
mennyiségben április végén,
május elején kezdõdhet meg
a paprika és paradicsom
szállítása külföldre. Az elnök
sokat vár a gazdaság kifehé-
rítésére tett kormányzati in-
tézkedésektõl. Az EKAER
rendszer elõnyös, a szabályo-
kat betartók számára, a beve-
zetése óta már több fekete

importot tártak fel a hatósá-
gok. Ledó Ferenc szerint
szükséges lenne az ellenõrzé-
sek további szigorítása és a
kertészeti termékek forgalmi
adójának csökkentése is.

– Egy biztos, a minõségi
árut mindig el lehet adni, a
technikai, technológiai kor-
szerûsítésekkel sokat nyer-
hetnek a tagok – fejezte be a
DélKerTész elnöke a tájékoz-
tatást.

Pályázatokra várnak a DélKerTész tagja i

Tud vénát szúrni és életet
menteni, szinte mindenre ki-
képezték dr. Szabó Istvánt. A
világ egyik legérdekesebb és
legtöbb titokkal bíró országá-
ban, Afganisztánban három-
szor is járt az õrnagy. Tiszte-
letbeli afgánná fogadták,
amin meghatódott. Eleinte
azért imádkozott, hogy az af-
gánok megkínálják az ételek-
kel, késõbb már azért, hogy
ezt ne tegyék, mert fertõzést
kapott. A kontingens legtöbb
fejesének minden apró titkát
tudta:  mit szeret a felesége,
melyik egyetemre jár a gyer-
meke,  golfozik, vagy rögbi-
zik szabadidejében és mi a
kedvenc sörmárkája. Bár a
hadseregben olykor olyan tit-
kokkal is szembe találta ma-
gát, amit õ maga sem értett,
szavaiból azt vettem ki, hogy
visszamenne, de majd elválik,
mit hoz a sors. Azt  azonban
hozta, hogy találkozott Neil
Armstronggal, aki elõször lé-
pett a Holdra és akinek az
ellátásában/ vendéglátásában
maga is szorgoskodott, még
akkor is, ha csak rövid idõt
töltött náluk az asztronauta.
Lapunk élménybeszámolón
járt a könyvtárban: „ A misz-
szió neve: Afganisztán” – ol-
vashattuk a meghívón.

Egy olyan országban töltött
hónapokat, ahol még a helyi
törzsek sem mindig értik egy-
mást, ez a tolmácsok munka-
végzése közben derült ki. Egy
férfi 45, egy nõ átlagosan 46
évig él ebben az országban –
mondta Szabó István. Talán
soha nem tudták õket meg-
számolni, de az úthálózatról
sincsenek pontos adatok –
folytatta az õrnagy.  Az ételek
finomak, de csak akkor lehet
az ízeket maradéktalanul él-
vezni, ha a higiéniára is vi-

gyáztak a konyhában, egyéb-
ként elõfordulhat, hogy meg-
betegszünk – emelte ki. A la-
kosság 70 százaléka munka-
nélküli. Érdekességként emlí-
tette: a mohamedán vallást
annyira komolyan veszik,
hogy a legmagasabb rangú
vezetõkkel folytatott kétolda-
lú tárgyalásaik közepette sem
volt ritka – afgán részrõl –,
hogy a vezetõk elõkapták a
kis szõnyeget és imádkoztak,
majd folytattak a tárgyalást,
mintha mi sem történt volna
– sorolta a 14 éves kora óta a
honvédség iránt rajongó férfi.
Már megérkezni is kalandos
ebbe az országba – említette.
A pilóta veszélyes manõvere-
ket hajt végre, a gép és az uta-
sok biztonsága érdekében, ál-
cázás is szükséges – folytatta.
Mivel háborús övezet, gya-
korlatilag alig repül oda légi-
társaság. Szabó õrnagy hoz-
zátette, minden katonai gép
megérkezik, ezek a fiúk tud-
ják a dolgukat, a legtöbb kato-
nának landoláskor, mégis a
torkában dobog a szíve. Hát-
borzongató részlete volt az
estének, amikor elmondta,
hogy akkor is Afganisztánban
volt, amikor Oszama Bin
Laden elfogása zajlott. Õk eb-
bõl csak annyit tudtak, hogy

fegyverrel aludtak és mentek
még vécére is. Állandó ké-
szenlét, életveszély, mégis kü-
lönleges és izgalmas terep, ez
volt leszûrhetõ az elõadásból.
De mi vonzotta ebbe a távoli
országba az õrnagyot: pénz,
hatalom, elõmenetel, kapcso-
lati tõke építése? Ezeket a kér-
déseket is neki szegezte la-
punk dr. Szabó Istvánnak,
amire õ azt válaszolta, hogy
talán kevesen gondolják, de
minden katonát a segítõ szán-
dék vezérel. Elõadása során
kiemelte azt is, hogy a ma-
gyar katonák feladatellátásuk
során a világ legmodernebb
katonai eszközeit és felszere-
léseit használják. Az Afga-
nisztánban többek között
kommunikációval és sajtó-
kapcsolatokkal foglalkozó ka-
tona azt is mondta, hogy a né-
metek az egyik városban
komplett tv-t és médiabázist
hoztak létre, annak mento-
rálásában is szerepet vállalt.
Bár a tábori étkezde kiváló,
kb.15 féle reggeli és ebéd van,
azon a ponton én biztosan el-
buknék, hogy nulla a privát
szféra – jegyeztem meg az es-
te végén az elõadónak. Az át-
meneti szállásokon eseten-
ként akár 200-300 katona is al-
szik egy- egy sátorban, a vil-
lanyok pedig éjjel- nappal ég-
nek – tudtam meg. „Az élet él
és élni akar„ – visszhangoz-
tak bennem ekkor Ady sorai
és sok szerencsét kívántam a
bátor katonának, aki  legköze-
lebb talán egy másik felvilla-
nyozó és elgondolkodtató
elõadással lep meg bennün-
ket.

Fehér Mónika

Élet a misszióban
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Ki ez a lány? Honnan is-
merõs? Emlékszik valaki a
Megasztár elsõ sorozatának
szereplõire? Na jó, köny-
nyebbet kérdezek: ott volt a
zeneiskolában úgy három
évvel ezelõtt a Balázs Elem-
ér Group koncertjén? Ugye,
hogy megvan! Igen, õ az a
bájos énekesnõ, aki partne-
rével, hazánk egyik legtöb-
bet foglalkoztatott jazzéne-
kesével, Winand Gáborral
remekül kiegészítették egy-
mást a zenekarban.

Hajdu Klára immár együt-
tese élén látogat ismét hoz-
zánk. Épp a Balázs Elemér
Group említett koncertjét kö-

vetõ beszélgetésünk során
fejtette ki, hogy saját bandát
alapítana. (Egy CD már ak-
kor létezett a neve alatt:
Ajándék címmel, karácsonyi
dalokat tartalmazva.) Az el-
képzelése pedig idõ közben
szerencsésen megvalósult! A
Hajdu Klára Quartet Come
With Me címû, gyengébb mi-
nõségû készüléken hallgatva
sterilnek ható albumán az
alábbi muzsikusok játsza-
nak: Neumann Balázs – zon-
gora, Soós Márton – bõgõ és
Hoff Marcell – dob.

Nem meglepõ módon,
koncerteken nagyságrendek-
kel bátrabban, sõt felszaba-

dultan képesek teljesíteni.
Igen, a megismételhetetlen-
ség, az itt és most, a pillanat
hangulatának máskor és
máshol tetten érhetetlen le-
nyomatain túl efféléket takar
az élõ zene varázsa. Az a
többlet, amiért koncertekre
járni érdemes! (Egyébként
pedig ha jobb lejátszóba rak-
juk a CD-t, nincs semmi
gond a hangzással. Bocsánat
a provokációért: a jó értelem-
ben vett „reklám” volt a cé-
lom a két bekezdésnyi, min-
den tekintetben tapasztalato-
kon alapuló kitétellel.)

A repertoárt – a lemez-
anyagból kiindulva – a vál-
tozatosság jellemzi: jazz-
klasszikusok, népdalfeldol-
gozás és rengeteg remek sa-
ját szám között (remélem,
még mindig úgy érzik, hogy
a lenyûgözõen gyönyörûsé-
ges Hajdu Klára-szerze-
mény, a Lullaby kell, hogy
legyen az egyik búcsúszám)
talán beat-átirat is felhang-
zik. Természetesen az újdon-
ságokat is nagyon várjuk, hi-
szen a CD-n 2013-as évszám
áll!

Ami bizonyosan meglesz:
meleg tónusú, ám karakteres
nõi ének, „alatta” finom, ér-
zékeny és virtuóz hangsze-
res játékkal. Bárhonnan néz-
zük, tökéletes program a
Hajdu Klára Quartet mûso-
rának megtekintése a Zene-
Világ-Zene koncertsorozat
következõ, a zeneiskolában
tartandó elõadása április 10-
én pénteken, 19 órai kezdés-
sel!

Olasz Sándor

Hajdu Klára
a Quartet élén Egy hete szülõk, tanárok

és diákok szorítottak egy-
másnak a gimiben. Kora dél-
után elõször táncmustra zaj-
lott a Horváth Mihály Gim-
náziumban, majd a diákszín-
játszók regionális döntõje
kezdõdött. Nagy segítség
volt és egyben óriási meg-
tiszteltetés, hogy a zsûrita-
gok lejöttek Szentesre. 

Izgalom, jókedv, móka-ka-
cagás és a fejekben aggoda-
lom – így lehetne összefoglal-
ni azt a különleges hangulatú
csütörtök délutánt és estét,
amelynek fõszereplõi a drá-
matagozatos diákok voltak. A
kora délutáni táncmustra
csak a bevezetõ volt, ahol szi-
porkáztak a fiatalok. A tánco-
kat betanította: 9.D-nél Bagi
Ferenc, 10.D-s fiataloknál
Szarvas Katalin, 11.D-s diákok-
nál Pásztor Anikó tanárnõ. A
díszteremben az Országos Di-
ákszínjátszó Találkozó Dél-al-
földi Regionális Döntõje vala-
mivel 17 óra után indult. Bár
az elõtte lévõ fél óra is felfo-
kozott hangulatban telt. Min-
denki sürgött-forgott, skálá-
zott, vagy éppen elmélyülten
a szerepét  mondta vissza.
Nem volt kivétel, mindenki
mindent csinált. A díjakkal el-
halmozott Sikó Koppány ép-
pen úgy pakolt és lámpát
igazított, ahogyan a lányok is
cipekedtek. Az elsõ elõadás,
az „Eladó a menyasszony”
Szabó Tamás munkája. 18 óra
után az „Atlantisz bár“ volt
látható a 11. osztályosok elõ-
adásában, Pádár Zsolt és Szur-
mik  Zoltán rendezése.. Ezt kö-
vette a „De te ne hagyd” cí-
met viselõ produkció a 10.

osztály interpretálásában,
rendezõ: Matos Ibolya. Több-
ször voltak átállások, a zsûri
közben konzultált  a szerep-
lõkkel. Bemutatkoztak még a
11. osztályosok, az „Arany-
metszés”  darabbal, a rendezõ
újra a Pádár Zsolt - Szurmik
Zoltán kettõs volt. Éjjel tíz óra
után pedig a „Fuharosok”
címû munkát láthattuk
immárom  mindenki „bagoly
üzemmódban” a 12. osztály
tolmácsolásában, színpadra
állította Szebeni Zoltán.

Szurmik Zoltán, a drámata-
gozat elsõ embere elmondta,
hogy õk kérték, az ODE-t (Or-
szágos Diákszínjátszó Egye-
sület, a szerk.), hogy a dönt-
nökeit helyezze ki. – Öt elõ-
adásunk volt és nem lett vol-
na egyszerû ezeket elvinni
Kecskemétre, ahol a regioná-
lis döntõ második napja zaj-
lott, de spóroltunk is ezzel –
mondta.

A zsûri elnöki posztját is
betöltõ Sárosi Gábor, az ODE
új elnöke is.  A harminc
esztendõs színész a kecske-
méti színházban is játszott.
Az elõadások alatt figyeltem
az arcát, olykor csak a fényké-
pezés billentette ki egy-egy
mû hangulatából, mindent
dokumentált. Megérintették a
darabok, mondta lapunknak.

A zsûri másik két tagja: Ko-
vács D. Dániel, az egyetem
rendezõ szakos hallgatója, a
Kamra rendezõje és a volt
drámais, Mészáros Zsolt, a Vö-
rösmarty Gimnázium dráma-
pedagógusa.

Hétfõn telefonon az ODE
elnöke az eredményeket is-
mertette. A „diplomát” Matos
Ibolya és a 10.D-sek kapták,
ezzel bejutottak a hó végi or-
szágos találkozóra, Dombó-
várra. A többi produkció kü-
löndíjban részesült.

F.M.

Országos döntõbe jutottak

HASZNÁLT CIKKEK
BOLTJA

Szentes, Kiss Zsigmond utca 20.
Nyitva tartás: h -p 9-12 és 14-17 óráig.

Kitűnő minőségben,

fenyő- cseresznye és

tölgyfa szekrénysorok,

tálalóbútorok,

komódok, franciaágyak, csillárok,

állólámpák AKÁR ELŐRENDELÉSSEL IS,

RÖVID HATÁRIDŐVEL

RENDKÍVÜLI TAVASZI AKCIÓ
A PAPP EXPORT BT.-nél.

Foci - futó - és edzőcipők
óriási szín és méretválasztékban.
SSZZUUPPEERR  MMIINNŐŐSSÉÉGG  --  SSZZUUPPEERR  ÁÁRRAAKKOONN!!

Minden kedves vásárlónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Izgalmas mérkõzésen
nyert egy góllal a Kaposvár
ellen, és ezzel elkerült az
utolsó helyrõl a Valdor-
Szentesi VK férfi vízilabda-
csapata. A mieink szomba-
ton az Újpest ellen folytat-
hatják jó sorozatukat.

Amikor a Pécs elleni ösz-
szecsapást követõen Lukács
Dénes vezetõedzõ arról be-
szélt, hogy itthon a Kapos-
várt és az Újpestet is le kell
gyõzni, bizony sokan kétel-
kedtek a két gyõzelem lehe-
tõségében, hiszen a Kapos-
vár legutóbb az egyik baj-
nokaspiránstól, az OSC-tõl
mindössze egyetlen góllal
kapott ki idegenben. Ennek
ellenére Szentesen egyszer
sem vezetett a Kaposvár, vé-
gig a mieink voltak elõny-
ben, sõt, volt olyan szakasza
a találkozónak, amikor már
három góllal is vezetett a
Valdor. A vége mégis izgal-
mas lett, mert újra és újra fel-
zárkózott a Kaposvár, sõt, az
utolsó 47 másodpercet vé-
gigtámadhatta a vendégcsa-
pat, de a Horváth Alex irányí-
totta védelem remekül zárt,
és sikerült megóvni a kapun-
kat a góltól. – Számunkra az
idény egyik legnehezebb

mérkõzésén vagyunk túl,
borzasztóan fontos összecsa-
pás volt ez – értékelt a talál-
kozó után Lukács Dénes ve-
zetõedzõ. – Nagy volt a nyo-
más rajtunk, hiszen ebben a
mérkõzésben volt benne an-
nak a lehetõsége, hogy jó po-
zícióból kezdjük el a ráját-
szást, abban az esetben, ha
az Újpest ellen sikerül szom-
baton nyernünk itthon. A
megszokottól eltérõ felállás-
ban játszik a Kaposvár, de
felkészültünk belõlük és fizi-
kálisan is jól bírtuk a máso-
dik félidõt. Ezúttal többen is

kiemelkedõen játszottak a
csapatból, ami nélkülözhe-
tetlen a jó szerepléshez. Bár
volt háromgólos is az elõ-
nyünk, de ez a bajnokság jó
példa arra, hogy az ilyen elõ-
nyök is gyorsan elolvadhat-
nak. Szerencsére volt tartá-
sunk, és nem engedtük ki a
kezünkbõl a gyõzelmet. 

Lukács Dénes külön is
szólt Horváth Alex remek
kapusteljesítményérõl, aki-
nek örömteli a fejlõdése.
Igyekeztek stílust váltani ná-
la az edzések során, úgy tû-
nik, hogy a munkának meg

van és meg is lesz az ered-
ménye, de természetesen
még mindig van hová fejlõd-
nie a fiatal hálóõrnek. –
Amennyiben szombaton
nyerünk az Újpest ellen, ak-
kor valószínûleg a Pécs ellen
játszunk majd a rájátszás el-
sõ körében. Igazából ma-
gunkra figyelünk, elsõ és
legfontosabb feladatunk,
hogy az Újpestet legyõzzük
szombaton este itthon –
mondta Lukács Dénes. A
mérkõzés szombaton, 18
órakor kezdõdik a ligeti
sportuszodában. hv

Az Újpestet is le kell gyõzni

Egyre gyarapodnak és
fogynak. Csak látszólagos
az ellentmondás: bár a
Nippon Zengo mozdulatai
és edzésintenzitása a kyo-
kushin karatén alapulnak,
mégis alapvetõen nõi sport,
amely szépen olvasztja le a
kilókat. Már-már szûkösnek
bizonyult a szentesi sport-
csarnok az ötödik alkalom-
mal megrendezett Valdor
Nippon Zengo Gigafeszti-
válon.

A Nippon Zengo „nagy
családja” 78 klubbal és 547
elõzetesen regisztrált részt-
vevõvel képviseltette magát
a várva-várt fesztiválon, a
nap folyamán folyamatosan
tele volt a csarnok küzdõtere.
Március utolsó vasárnapján
délelõtt 11-tõl este 7-ig dik-
tálták a tempót a prezen-
terek. A rendezvényt annak
egyik fõvédnökeként a sport
régi elkötelezettje, Szûcs Lajos
volt alpolgármester nyitotta
meg, aki örömmel látta, hogy
egyre szaporodik a zengósok
tábora, s a résztvevõk között
a férfiak száma is gyarapo-
dik. A tornák elõtt azoknak
munkáját ismerték el, akik
kiemelkedõen sokat tettek a
Nippon Zengoért.  Köztük
volt Kónya Ildi, aki 2012 októ-
berében a szentesi klubban
ismerkedett meg a harcmû-
vészetre alapozott aero-
bikkal, s két éve már oktatja
is. Jelenleg négy klubot irá-
nyít, Fábiánsebestyénben,
Eperjesen, Kunszentmárton-
ban és Orosházán, s a Valdor
gigafesztiválra Brezovai Ibo-
lyával 80 fõt hoztak el – az el-
ismerés elsõsorban ezért járt

kettejüknek. Ilditõl megtud-
tuk, õ az élõ példája annak,
hogy küzdõsportos múlt, sõt
sportmúlt nélkül is lehetsé-
ges eredményesen mûvelni a
Zengot. A családias légkör
teszi vonzóvá szerinte a
Zengo-edzéseket, de önvéde-
lemre is alkalmas, s nem el-
hanyagolható, hogy sokat le-
het fogyni. Õ 18 kilót adott le
ennek segítségével, heti 5-6
edzéssel, melyek mindegyi-
két komolyan veszi, nem is
lehetne másként, teljesen ki-
hajtja magát, mint mondta.

Az esemény alaphangját a
Nippon Zengo megalkotója,
shihan Brezovai Sándor adta
meg egy ötven perces Nip-

pon Zengo bombastic torná-
val, majd következtek a
zumba, és kardio edzések,
többek között Borsos Péter fõ-
városi prezenter és a helybe-
li, népszerû Bagi Alexandra
Nippon Zengo (és karate) –
mester vezényletével, egé-
szen a kõkemény vizsgáig.
Merthogy vizsga is volt, 150-
en jelentkeztek, hogy elõrébb
lépjenek magasabb fokozat-
ra. A több mint egy órás tech-
nikai tesztet, vagyis 2-2 ezer
ütés és rúgást erõnléti 100-
100 fekvõtámasz, felülés és
guggolás követte. Ebben is
rokon a karatéval a Nippon
Zengo, hiszen a megszerez-
hetõ a pólók színe követi a

karate övszínek sorrendjét. A
Nippon Zengo-mesterek ki-
nevelése tervszerû munka
eredménye, már 100 fölött jár
a számuk országosan, céljuk
további klubok nyitása, ma-
gyarázta az alapító. Shihan
Brezovai elmondta, a Fit
Balance rendezvényen, Bu-
dapesten ismét a nagyszín-
padon tartanak egy órát ápri-
lisban. A Nippon Zengo két
újabb változatán is dolgoz-
nak: a Gloves elnevezésûben
zsákkesztyûvel és speciális
pajzsokkal edzenek, az Off-
road-irányzat  pedig erõsíté-
sekkel egészíti ki a kardio jel-
legû tréninget.

D. J.

Telt házas Valdor
Nippon Zengo-fesztivál

Mórahalmon szenvedett
kétgólos vereséget a Szente-
si Kinizsi megyei elsõ osz-
tályú labdarúgó csapata. A
mieinkre szombaton nehéz
feladat vár, a listavezetõ
Hódmezõvásárhely látogat
a Pusztai László Sporttelep-
re. 

Már az elsõ negyedóra vé-
gén hátrányba került a Szen-
tes a Mórahalom ellen, a ha-
zaiak szinte azonnal maguk-
hoz ragadták a kezdeménye-
zést a találkozón. Ennek elle-
nére egy kezezés-gyanús szi-
tuációt követõen szerezte
meg a vezetést a hazai gárda,
és ezt követõen is jellemzõen
a mieink térfelén zajlott a já-
ték. – Igyekeztünk ellentá-
madásokat vezetni, ez azon-
ban csak ritkán sikerült, egy-
értelmûen mezõnyfölényben
futballoztak a házigazdák –
mondta Bozóki Zoltán vezetõ-
edzõ. – A második félidõben
igyekeztek eldönteni a talál-
kozót, ekkor Gömöri Zoltán-
nak két-három esetben is
nagy védést kellett bemutat-
nia. A 75. percben aztán a lá-
bak között elguruló labda a

hálónkban kötött ki, ez a ta-
lálat meg is pecsételte a sor-
sunkat.

Érdekesség, hogy a legna-
gyobb szentesi helyzetek a
második hazai találatot kö-
vetõen maradtak ki, szépíte-
nie azonban nem sikerült a
Kinizsinek. A folytatás sem
ígérkezik könnyûnek, hiszen
a listavezetõ Hódmezõvásár-
hely ellen lép majd pályára a
Szentes, szombaton, 16 óra
30 perckor. A mérkõzésnek
egyértelmû esélyese a lista-
vezetõ, amely eddig a húsz
mérkõzésbõl 17 gyõzelmet és
mindössze három döntetlent
jegyez, vereség nélkül. Bo-
zóki Zoltán helyzetét nehezí-
ti, hogy sem Lajos Máté, sem
pedig Németh Arnold nem
léphet pályára, eltiltás miatt.
A hátsó alakzat megszerve-
zése tehát nem lesz egyszerû
feladat, de összességében a
Kinizsi elõtt álló 90 perc sem
lesz az. 

A Mórahalomtól a Kinizsi
ifjúsági együttese is kikapott,
a fiatalok 1-0-s vereséget
szenvedtek idegenben.

hv

A listavezetõ
ellen a Kinizsi

Az elmúlt hétvégén a következõ kosaras eredmények születtek:
2015. 03. 28. – U11 Szegedi Karolina – Szentes 64:43
2015. 03. 28. – U11 Vásárhelyi KS – Szentes 35:32
A lánycsapatunk kitûnõ szereplésével megõrizte veretlenségét
(8-ból 8. gyõzelem)
2015. 03. 29. – Lányok: Kiskunhalas – Szentes 17:52
2015. 03. 29. – Lányok: Kerekegyháza – Szentes 51:52
Következõ mérkõzése:
2015. 04. 11. – Serdülõ fiúk U14: – Mezõberény
Edzõ: Laczkó Róbert 

Veretlen lányok Az elmúlt szombaton a
Bozsik-program mérkõzé-
sein, másnap az Interliga
küzdelmeiben vettek rész
a Szentesi Junior FC kor-
osztályos labdarúgói.

Szombaton a Csanytelek,
a Csongrád, a Tömörkény
és a Baks U7-es és U9-es
csapatai látogattak Szentes-
re, délután pedig az egyesü-
let U19-es korosztályú gár-
dája lépett pályára a Szeged
2011 csapata ellen bajnoki
mérkõzésen, és a mieink 5-1
arányú vereséget szenved-

tek a listavezetõtõl. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy
a szentesi együttesben jel-
lemzõen 15, 16 esztendõs
labdarúgók rúgják a bõrt,
így ehhez képest kifejezet-
ten jól helyt álltak a fiata-
lok, sõt, a félidõben még 1-
1-re állt a találkozó. A csa-
pat azért hét közben a
Bordány együttesét 4-2-re
legyõzte, így sikerélmény is
jutott erre a hétre. Vasárnap

délelõtt U17-es mérkõzése
volt a Junior FC-nek, a Sze-
ged ellen 9-0-ra nyertek a
mieink. A 12-13 évesek dél-
után Hódmezõvásárhelyen
szerepeltek Interliga mérkõ-
zéseken, míg a kisebb kor-
osztályú együttesek a Pusz-
tai László Sporttelepen lép-
tek pályára a Temesvár, a
Mezõerény és a Hódmezõ-
vásárhely csapatai ellen.  –
Szoros mérkõzéseket ját-

szottunk, ezen a napon a
Temesvár bizonyult a leg-
jobbnak, de valamennyi
csapatunk nyert mérkõzést
ezen a napon, így azt gon-
dolom, hogy remek napot
zártunk – mondta Némethy
László, a Szentesi Junior FC
szakmai vezetõje. A bajnok-
ság ezen a héten is folytató-
dik, a 15, a 17, a 19 évesek is
pályára lépnek majd, a
Húsvét miatt azonban a
Bozsik-program és az
Interliga küzdelmei szüne-
telnek. hv

9 gól a Szegednek

Hazai pályán fogadta el-
lenfelét a Szentesi Szabad-
idõs SE nõi kézilabda
együttese március 28-án. A
HKE (Hódmezõvásárhely)
elleni mérkõzés mérkõzés
tétje a megyei bajnokság
felsõházas rájátszása volt. 

Már a mérkõzés elõtt érez-
hetõ volt, hogy ez egy felfo-
kozott hangulatú meccs lesz.
Minkét csapat a legjobb és
legerõsebb játékosait pihen-
tette, illetve vetette be a küz-
delem során. A szentesi lá-
nyokat motiválták a hazai
szurkolók. A kezdésen lát-
szódott mindkét csapat izga-
tottsága. Az elsõ gólt a Szen-
tes lõtte, majd elkezdõdött
egy adok-kapok harc. Az
összeszedett hazai védeke-
zés indulási gólokat eredmé-
nyezett. A csapatok 7-7 ig fej-
fej mellett haladtak, majd
pár pontatlanság és védeke-
zési hibának köszönhetõen a
félidõben 9:12-re vezetett a
HKE. A második félidõt ket-
tõs emberelõnnyel kezdtek a
szentesiek, így gyorsan ki-
egyenlítettek. Javult a véde-
kezés, a támadásokat sike-
rült vagy góllal, vagy bünte-
tõ kiharcolásával befejezni. A

lefújás elõtt 2 perccel, a
nagyszámú közönség vas-
tapssal köszönte meg a lá-
nyoknak a pályán nyújtott
teljesítményét.

Szentesi Szabadidõs Sport-
klub - HKE 24:19 (9:12)

A csapat: Nagy Andrea 3,
Szekeres Dorottya 8, Terbán
Irén 5, Sipos Réka 4, Ragács
Réka 1, Ács Rebeka 3, Papp Ág-
nes, Kovács Katalin, Kiss Judit,
Kérdõné Kocsis Ivett. Kapusa-
ink: Bölcskei Tímea, Gémes Ág-
nes.

– Az elsõ félidõben jól
kezdtünk. A 15. perctõl bera-
gadt a védekezés és a táma-
dás is. A szünetben megbe-
széltük a hibákat és változ-
tattunk ezeken. A csapat a
második félidõben 100 szá-
zalékos teljesítményt nyúj-
tott. A szentesi kézis lányok
megmutatták a közönség-
nek, hogy megérdemelten
küzdötték magukat be a leg-
jobb négy közé azon belül is
a 3. helyre! Köszöni az egész
csapat a szurkolóknak, hogy
segítették a lányokat. Várjuk
õket a rájátszási mérkõzése-
ken is! – mondta Póth Gyön-
gyi edzõ.

Sipos Réka

A legjobb 4 között

Minden hónap elsõ szombatján sportbörzét rendeznek a
sportcsarnokban (emelet, büfé elõtti tér), ahol az eladó és vá-
sárló ingyenesen vehet részt. A börzén kizárólag használt
vagy újszerû sporteszközök értékesíthetõk, melynek árát az
eladók határozzák meg. Az elsõ börze április 4-én lesz.

Érdeklõdni lehet a Jövendõ u. 1. sz. alatt vagy a 63-311-032
és a 06/30-567-9636 számon.

Sportbörze

Fotó: Vidovics Ferenc

Fotó: Vidovics Ferenc



Az uszoda úszómestere odaszól egy
pasasnak:
- Elnézést uram, legyen szíves, ne pi-
siljen a vízbe!
- Ugyan, mások is belepisilnek!
- Igen, de nem a rajtkõrõl!

Az iskolában a tanárnõ faggatja a ne-
bulókat, kinek ki a példaképe, ki mi
akar lenni ha felnõ. Elsõ a Pistike:
- Én olyan akarok lenni, mint Michael
Jordan mert õ legjobb kosaras a
világon.
- Jól van Pistike, ez szép dolog!
A második Ferike:
- Én olyan akarok lenni, mint Bush,
aki egy egész országot felelõsségtel-
jesen irányít.
- Nagyon jó, Ferike!
- Hát te ki akarsz lenni Zsanettka?
- Én olyan akarok lenni mint Barbie,
mert neki mindene megvan.

Két férfi beszélget:
- Te képzeld el, hogy baj volt a me-
móriámmal, állandóan cserben ha-

gyott, mindent elfelejtettem. Aztán el-
mentem egy pszichiáterhez, aki
rendbe tett és azóta minden rendben.
- Na, és hogy hívják az illetõt? - kérdi
a másik.
- Hmmm... izé... ööö... te, minek ne-
vezik azt a kis kék színû növényt, ami
tavasszal nyílik és olyan kellemes il-
lata van?
- Ibolya.
- Ja, persze, ibolya! - majd odakiált a
feleségének - Te, Ibolya, hogy is hív-
ják azt a pszichiátert?

- Miért dõl el a fal, ha a szõke nõ
nekidõl?
- ???
- Mert okos enged.

- Melyik a legszerencsétlenebb állat?
- ???
- A borjú, mert az anyja egy tehén, az
apja meg egy barom.

- Mit csinál a részeg a botanikus a
kertben?
- Virágba borul...

-Hogy híják a konnektort népiesen?
-???
-Áramlik!

- Mi a különbség egy itthoni és egy
afrikai vadászat között? - kérdezik a
híres vadásztól.
- Nálunk, ha a vadász nem talál, az
állat szalad el. Afrikában hasonló
esetben a vadásznak kell szednie a
lábát!

Skótok:
-Tudja Glenn, én soha nem tudok
egy jó kávét inni.
-De miért szomszéd?
-Mert én a kávét két cukorral szere-
tem.
-És?
-De otthon eggyel iszom, vendég-
ségben meg hárommal.
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Más nõknek is így kelle-
ne viszonyulni a humorhoz
– így összegezte Kruzslicz
Pál a látottakat, közvetlen a
megnyitó után. Vida Gabri-
ella – ahogyan magát jel-
lemzi, szabadfogású grafi-
kus –, különleges, érdekes
alkotásokkal lepte meg a
szentesi közönséget a városi
könyvtárban.

A köszöntõjében a könyv-
tár vezetõje, Szûcs Ildikó fi-
nom szavakkal mutatta be a
mûvészt. A grafikus képei
olyan fanyar, már-már fekete
humorral áthatott, a modern
kort „energiaitallal és dop-
pióval“ bemutató pillanatké-
pek, amelyek néha vízió-
szerû beütéssel mûködnek.
Mint megtudtam echte vidé-
ki lány, aki sokat költözik.
Tanya vagy fõváros, egyre
megy neki, mert villódzó ha-
bitusa mindenhol otthon
van, ez az egyik legnagyobb
fegyvere erre a korra, ami-
ben élünk. Zabolátlan és vad
is, aki csak akkor tud dol-
gozni, ha azt nem muszáj,
nem köti gúzsba a határidõ
és a megrendelõ.

– Mélyebben érintenek az
életben a dolgok, mint máso-
kat – erre már kisgyermek-
koromban rájöttem – kezdte
a vallomását a grafikus. –
Nagyon érzékeny vagyok, a
képeim nagyrészt így szület-
nek – folytatta és alátámasz-
totta egy érdekes történettel
kiskorából. Egy répa hevert
az úton és míg más egyked-
vûen elment mellette, õ mé-
labús lett, mert arra gondolt,
hogy az összeaszott zöldség

valaha egy hóemberé volt,
aki elolvadt, meghalt és csak
a répa maradt belõle hír-
mondónak – így indult  a be-
szélgetés. A gyermekkorát
vidámnak és szenzációsnak
nevezte. Mély szimbiózisban
élt leány testvérével és egy
picit õrült is volt, de ez az
alapfelszereltség része. Míg
édesanyja tett-vett a lakás-
ban, vagy fõzött, õ csak raj-
zolt, csak rajzolt, amíg azt
nem mondták, hogy ebéd
vagy vacsoraidõ van. Csong-
rádon született és telt a gyer-
mekkora is, tanulmányait is
itt végezte, középfokú peda-
gógusi végzettségével egy
percet sem dolgozott a szak-
mában. Többször vállalt bol-
ti munkát, volt eladó, pénz-
táros és még annyi más. A
rajz azonban személyes véd-

jegye, ha otthon van, az ideje
nagy része alkotással telik,
észre sem veszi és eltelik
a nap, vagy a délután. A
csongrádi lány képeit napló-
nak titulálja, õ így örökíti
meg az idõt. Nem volt benne
bizonyítási vágy, de a Szen-
tesen megrendezett 12 kiállí-
tás végül õt igazolta. Képei
közül van, ami az Amerikai
Nagykövetség egyik falát dí-
szíti, vagy Olaszországban
lelt gazdára. Képei megany-
nyi élet lenyomatai és bár
harsány és bátor színválasz-
tással kombinál, szinte min-
den mozzanatban a háttérbõl
dráma villan fel. A kiállítását
leginkább nõknek ajánla-
nám, vagy még inkább a nõi
lélekkel barátkozó, arra és az
igazságra kíváncsi férfiak-
nak.

Fehér Mónika

Pótfûtés

Szív a pohárban és
csokipapír a földön

Kos
A szélesebb ismeretségi köré-
ben nõ a népszerûsége. Pénz-

ügyi döntéseinél figyelnie kell a részletekre.
Kapcsolataiban eddigi elképzelései letisztul-
nak és sokkal mélyebb értelemben is ké-
pes lesz ön látni a sorok mögötti lényeget.

Bika
Anyagilag kedvezõ idõszakba
lép. Ezzel párhuzamosan még
hatnak az elõzõ hetek lassú

tranzitjai is élete fontosabb területeire. Régi
megrekedt ügyeit kézbe veheti és irányít-
hatja. Jut is és marad is. Pihennie is kell,
és ezért ne legyen bûntudata. 

Ikrek
Spontán ötleteinek köszönhe-
tõen új színt vihet az eddigi
munkamorálba. Zseniálisan át

tudja szervezni a dolgokat önmaga körül,
fõképp, ha a hatékonyságról és az ered-
ményességrõl van szó. Azért idõnként
óvatosan figyelje a határait is, hogy ne lép-
je túl õket.

Rák
Ez egy olyan hét önnek, ami-
kor több tevékenységbe is be-
le akar kezdeni minél elõbb.

Szükséges, hogy egy fontossági sorrendet
kitaláljon, mert könnyedén a fejére nõhet-
nek a teendõk, aminek a hatására fokozott
stresszhelyzeteknek tenné ki magát.

Oroszlán
Az önbõl kiáradó bizalom egy
teljesen új perspektívába he-
lyezi a környezetében lévõk

véleményét önrõl. Ez kihat a környezetére,
ahol megfordul a hét során. Kisebb, ele-
nyészõ problémák felüthetik magukat, de
csak átmenetieknek bizonyulnak. 

Szûz
A hét elsõ napján óvatosan kell
kezelnie a belsõ titkokat. Pusz-
ta segítõ szándékkal is olyan

információt is megoszthat másokkal, ami
kellemetlen következményekkel járna ké-
sõbb fõképp önre nézve.

Mérleg
Amennyiben ön tartós kap-
csolatban él, kerülnie kell a

vitás kérdések feszegetését a hét elsõ
napjaiban. Érzékenyebben reagál ön is
ezeken a napokon az önt érõ impulzu-
sokra. Pénzügyi döntéseit nem taná-
csos a hét utolsó napjaira halogatni.

Skorpió
Az eheti bolygóátvonulások
olyan belsõ tulajdonságokat
hozhatnak felszínre, melyek

hatására egy kicsit jobb, ha távol tartja
magát a véleménykinyilvánítástól. Egy
kicsit csipkelõdõsen kezdõdik a hete,
ami kiválthat párjával némi átmeneti né-
zeteltérést. 

Nyilas
A környezete szereplõi

csendben csodálják önt a
határtalan nyugalmáért és a

meggyõzõdéseiért való kiállásért. Na-
gyon jó hatással vannak önre az elis-
merések, melyekben ezen a héten nem
szenved hiányt.

Bak
Ezen a héten nagyobb hang-
súlyt kell fektetnie a házas-
sága, párkapcsolata ápolá-

sára. Ne engedje, hogy egy rokon vagy
egy szomszéd áthúzza a kedvesével
tervezett idõtöltést. Pénzügyekben
költsön óvatosan, elõretekintõen.

Vízöntõ
A hét során ne lepõdjön
meg, ha azon kapja magát,
hogy a munkakedve alább-

hagyna az öntõl megszokottól. Itt az
ideje, hogy szabadságot vegyen ki ma-
gának mielõbb egy-két hétre és lazítson
egy kicsit valamilyen szép helyen.

Halak
Ebben az idõszakban a fó-
kuszpont szerelmi élete
megújulására kerül. Érde-

mes felélénkítenie a közös társasági
életüket. Ez a hét kiváló alkalmakat
nyújt bimbódzó kapcsolatok elmélyíté-
sére is.

Március 27–április 3.

HHHH OOOO RRRR OOOO SSSS ZZZZ KKKK ÓÓÓÓ PPPP
Április 4-én, szombaton 15

órakor „Rejtelmek, ha zenge-
nek..." címmel az Alkotó pe-
dagógusok régiós XVIII. kép-
zõmûvészeti tárlatára várják
az érdeklõdõket a Tokácsli
Galériába. A kiállítást Borsodi
Ágnes pedagógus nyitja meg.
Közremûködnek: Seres Antal
és tanítványai

A kiállítás megtekinthetõ
május 2-ig, keddtõl-péntekig
9-13 és 15-17 óráig, szomba-
ton 9-13 óráig.

Április 7-én, kedden 16.30
órától kézmûves foglalkozás-
sal várják a gyerekeket a Mû-
velõdési és Ifjúsági Házban.
A belépés díjtalan!

Április 8-án, szerdán 17.30
órakor „Természetes eszkö-
zökkel az öregedés és a be-
tegségek ellen, hogyan gyõz-
zük le még a rákot is” elõ-
adássorozat következõ prog-
ramján A pajzsmirigy felada-
ta, mûködése, betegségei és
azok megelõzése, gyógyítása
címmel tart elõadást Sóspata-
ki Ferenc természetgyógyász
az ifjúsági házban. A belépés
ingyenes.

Április 9-én, csütörtökön
19-21 óráig a Korok és alko-
tások az irodalomban címû
sorozat következõ elõadásán
Walter Scott: Ivanhoe címû
regényérõl beszélgethetnek
az érdeklõdõk Poszler György
középiskolai tanárral, a Mû-
velõdési és Ifjúsági Ház
klubjában.

PROGRAMAJÁNLÓ

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A zenegépek története. A
szentesi táj – Koszta ecsetjével.

Idõszaki kiállítás: A nagy talál-
kozás- Lechner Ödön és a
Zsolnay-gyár

Tokácsli Galéria
„Rejtelmek, ha zengenek..."

címmel az Alkotó pedagógusok
régiós XVIII. képzõmûvészeti tár-
lata látható április 4. és május 2.
között

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Deák Ferenc Általános Iskola

rajztagozatos diákjainak kiállítása
tekinthetõ meg az intézmény
nyitva tartási idejében. 

Városi könyvtár
Vida Gabriella Szabadkézzel cí-

mû kiállítása április 16-ig látható-
ak nyitva tartási idõben.

Mûvészetek Háza
Kovácsné Gaál Kati festmé-

nyeibõl és kerámia alkotásaiból
látható kiállítás.

A mûvészeti iskola tanulóinak
képzõmûvészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás látogatható. Kézmûves
mûhelyek: feketekerámia, vesz-
szõ, gyékény, gyertya és nemez,
csipke, szövés-fonás, fafaragás
elsajátítására van lehetõségük az
érdeklõdõknek hétfõtõl szomba-
tig 9–17 óráig.

Galéria Kávéház és Étterem
Szabó Csaba helóta „Kávéházi

rengeteg” címû kiállítása március
végéig tekinthetõ meg. A békés-
csabai Márvány Fotómûhely tag-
jainak munkái május 4-ig látha-
tók.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Április 3-tól

Húsz évvel ezelõtt Szabó Blöró Pityu, a Deák Bill Blues Band
dobosa, kivált a zenekarból, és új együttest alapított. Az elsõ
felállásban tradicionális blues zenét játszottak, ezért is lett a
nevük Blues Company. Majd a rockosabb hangzás felé for-
dultak ahol kibontakoztatott Blöró szövegírói képessége is. A
nagy áttörést a zenekar a csongrádi és a siroki motoros-
találkozóknak tudja be. Elkészült az elsõ CD 2000-ben, rajta a
Kispiriccsel! Innentõl kezdve nem volt megállás, a zenekar
terjedni kezdett, mint egy bacilus és jöttek a lemezek sorban.
Ma már az ország legnépszerûbb motoroszenekarának szá-
mítanak, és készül a 8. album is. A jelenlegi tagok: Szabó
Blöró Pityu, Szabó Edit, Mészáros Gergely, Halász Tibor.

A Blues Company április 5-én, vasárnap a Felsõpárti Sörö-
zõben koncertezik, belépés 22 óráig ingyenes.

Blues Company-buli

Újabb versmondó estjére
készül Paulovics Tamás, aki
vendégeket is hívott maga
mellé a költészet napja al-
kalmából. A Juhász Gyula-
versmondó versenyen kü-
löndíjas férfi elárulta, a
versmondáshoz már kezdi
öregnek érezni magát, a
prózához még érnie kell,
verset viszont szívesen ír.

A városi könyvtárban ápri-
lis 10-én, pénteken 18 órakor
hangzanak fel költemények
többek között Babitstól és
mai kortárs szerzõktõl, de az
est folyamán saját mûveibõl
az újabbakból is szemezget
Paulovics Tamás. Az amatõr
irodalmár a helybeli Molnár
Szilvia magyartanárnõt és a
szegedi Antal Anikó Radnóti-
díjas versmondót is meghívta
szerepelni. Bevallása szerint
jobban szeret közösségben
gondolkodni a Krúdy Gyula
Baráti Kör egyik alapító tag-
ja, ezért az önálló estjének
korábbi címét (Verset mon-
dok) is inkább Verset
mondunkra módosítja. A
szavalás kifejezést nem sze-
reti, mert álságos, van benne
valami hamis pátosz. A 60
esztendõs, civilben úszóedzõ
férfi gyakran indult vers-
mondó megmérettetéseken
az elmúlt években, ám erre
már kevésbé vágyik: úgy ta-
pasztalta, egy bizonyos kor
után változik az artikuláció, s
egyébként, a versenyen el-
mond egy verset, akkor már
sokkal jobb egy este 5-6  mû-
vet átadni a hallgatóságnak,
fogalmazza meg. Szíveseb-
ben ír maga is, mostanában a
Facebook oldalán is rendsze-

resen megosztja írásait. – Re-
mélem, így sokan elolvassák,
ha nem, akkor sem zavarnak
a versek senkit – mondja a rá
jellemzõ cinkos pillantás kí-
séretében, hozzátéve: lelkes
dilettánsnak tartja magát, aki
tisztában van korlátaival.
Úgy érzi, a prózát írni nehéz,
ahhoz még érnie kell. Témái-
val a szerelmet, az elmúlást,
a gyermekkort járja körbe,
igyekszik humort, öniróniát
belevinni, mert némelyik túl
komorra sikeredett, látja be.
Bizonyos életformák eltûnése
is izgatja, például a tanyavi-
lágé. A Mélygarázs címû ver-
sével az abszurdot vette cél-
ba. Költõként sikerrõl is be
tud számolni: a Székelyföld
folyóirat idei februári száma
négy mûvét is leközölte.
Egyébként nem új keletû ná-
la a versírás, de eleinte nem
akart megjelentetni belõlük.
A Szegedi Lap közölte le apja
emlékére írott mûvét, amit a
pozitív visszajelzések után
továbbiak követtek, versei
ezen az irodalmi oldalon
mind olvashatóak. 

Két éve megjelent elsõ kö-
tetétbõl alig maradt néhány
példány, újabbhoz az írott
anyag megvan, a pénzbeli
forrás talán pályázatból len-
ne megvalósítható.

D.J.

Ma már inkább
írja a verseket

A Fuvi Band közel két évti-
zede Szentesen és környékén
az egyik meghatározó zene-
kar, melynek a jelenlegi felál-
lása 2012 októbere óta léte-
zik. A repertoár igen széles
skálán mozog. Játszanak
rockzenét, de a mai és a ré-
gebbi slágerek is felcsendül-
nek koncertjeiken.

Április 4-én, szombaton a
Felsõpárti Sörözõben zenél-
nek.

Belépõ: 22 óráig ingyenes

Fuvi Band
élõ koncert
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Családi események

Sikkasztás miatt indított
büntetõeljárást a Szentesi
Rendõrkapitányság egy he-
lyi férfi ellen, aki édesanyja
hûtõjét, bojlerét, konvektorát
és tûzhelyét tulajdonította el,
és értékesítette ezeket a tár-
gyakat. 

Kaptárral együtt loptak el
méheket, a város határából
nappal ezelõtt. A tulajdonost
így közel 500 ezer forintos
kár érte.

Feltörtek egy személygép-
kocsit a Brusznyai sétányon,
az utastérbõl készpénzt és
okiratokat vitt el a tolvaj, ám
a szentesi rendõrök nem
sokkal késõbb elfogták a tet-
test, akinek az ügye késõbb a
hódmezõvásárhelyi kollé-
gákhoz került át, akik õrizet-
be vették, majd kezdemé-
nyezték az elõzetes letartóz-
tatását, egyéb, a férfi ellen
folyamatban lévõ ügyek mi-
att is.

Két hónappal ezelõtt indí-
tott büntetõeljárást a városi
kapitányság ismeretlen tettes
ellen, aki az egyik öltözõbõl
három személy pénzét és ok-

iratait tulajdonította el. A
rendõrség mostanra beazo-
nosította a tolvajt, aki az elõ-
állítását követõen beismerte
tettét, így ellene három rend-
beli lopás miatt indult nyo-
mozás.

Március 28-án, az esti
órákban tûnt el egy digitális
fényképezõgép az egyik kol-
légiumi szobából. A nyomo-
zók a bejelentést követõen
két órával már el is fogták a
tettest, és fényképezõgép is
elõkerült, amit a tolvaj szinte
azonnal értékesített. A vevõ
járt a legrosszabbul a törté-
netben, mert a fényképezõ-
gépet visszaadták az eredeti
tulajdonosnak, a pénzét vi-
szont a tettes már elköltötte.

Testi sértés miatt indult
büntetõeljárás egy szentesi
férfi ellen, aki március 29-én,
a hajnali órákban többször
megütött, majd megrúgott
egy másik illetõt, aki nyolc
napon túl gyógyuló súlyos
sérüléseket szenvedett. Az
elkövetõ semmilyen érdem-
leges magyarázattal nem
szolgált tettére, mindössze

annyit mondott, hogy bor-
zasztóan dühös volt, a mér-
gét pedig így vezette le.

Két fiatalember sétált a
Vásárhelyi úton az elmúlt
vasárnap, egy kiskocsit tol-
va, melyre vasat pakoltak
fel. A rendõröknek gyanús
lett a kis csapat, és rákérdez-
tek a fém eredetére, de a két
személy egyike sem tudott
kielégítõ válasszal szolgálni,
sõt késõbb már a kocsiról
sem tudták, hogy tulajdon-
képpen hogyan is került
hozzájuk. Végül kiderült,
hogy a fémet az egyik telep-
helyrõl lopták, így a sértett
visszakaphatta a tulajdonát.

A kapitányság járõrei egy
nõi kerékpárral közlekedõ fi-
út állítottak meg a József At-
tila utcában március 29-én
délután. A rendõrök elszá-
moltatták a fiatalembert, aki
gyorsan ellentmondásokba
keveredett. Végül bevallotta
az egyenruhásoknak, hogy a
biciklit lopta. A 15 éves fia-
talembert a rendõrök elõállí-
tották.

hv

Ellopták a méhcsaládot

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 óráig, hétvégén 7 órától
7 óráig (24 órás) a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt
(mentõállomás) tartanak ügyeletet. Telefon Szeged: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17 óráig, hétvégén és
ünnepnap 9 órától 11 óráig a Sima F. u. 31–33. (mentõállomás),
rendelési idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán történik.

Gyógyszertári ügyelet: Április 6-ig Kertvárosi Patika (Köztársaság u.
29.) hétfõ-péntek 7-18, szombat 8-12 óráig. Április 6-13-ig Menta
Gyógyszertár (Alsórét 258., TESCO) hétfõ-péntek 9-17.30, szombat 8-
13 óráig. Készenléti telefon: 70/563-5139.

GALÉRIA
Kávéház és étterem

Heti menü április 6-10
A menü: sertéshúsból,

B menü: szárnyas húsból.

Hétfõ: ZÁRVA
Kedd: Tárkonyos krumplileves

és póréhagyma-
krémleves

A menü: Rántott szelet, sült
burgonya

B menü: Márványsajtos
csirkemell,
petrezselymes rizs

Szerda: Húsleves házi tésztával
és Makói vágottas

A menü: Sajtos húspogácsa,
spenót

B menü: Bácskai rizses hús
Csütörtök:Lencseleves füstölt

ízekkel és zöldségleves
csirkeaprólékkal

A menü: Frankfurti tokány, tészta
B menü: Rántott csirkemell,

meggyszósz
Péntek: Gulyásleves és

májgaluskaleves
A menü: Rántott velõ vagy sonka

roston, burgonyapüré,
tormamártás

B menü: Gombapaprikás,
nokedli

www.galeriakavehaz.hu (X)

A Balaton Szupermaratonon rendszere-
sen születnek szentesi futósikerek, így volt
ez a a legutóbbin is. A Csendes Zoltán – Õze
László alkotta Szentesi Gyors csapata meg-
védte címét a FélBalaton kategóriában, az
egyéniben induló Vakhal György pedig
korosztályában hatodikként ért célba a
négynapos tókerülõ versenyen.

A 8. Spuri Balaton Szupermaratont márci-
us 19.-22. között rendezték. A Siófok-Fonyód,
Fonyód-Szigliget, Badacsony-Balatonfüred,
Balatonfüred-Siófok résztávokkal négy nap
alatt kerülik meg a „magyar tengert” a ver-
senyzõk. Létezik azonban féltáv is, ezen ta-
valyi elsõségét ismételte meg Csendes Zoltán
és Õze László. Négy éve álltak össze futópá-
rossá, mindig más elnevezésû csapatban, ez-
úttal Szentesi Gyors néven. Õze László arról
számolt be lapunknak, elõfordult már, hogy
télies idõben rendezték a viadalt, ám most
rendkívül kedvezõ idõjárási viszonyok köze-
pette zajlott a verseny. Ettõl még azonban
embert próbáló volt a szintemelkedések,
dombok miatt. Napi három szakaszt futot-
tak,  az elsõ nap jó idõket mentek, a legutolsó
szakaszon már megnyugodhattak: látták,
meglesz a gyõzelem, ami 7 óra 2 perc 10 má-
sodperces össz-idõvel sikerült. Nekik kikap-
csolódást is jelent ez a verseny, annyi szépsé-
get lát futás közben az ember, tudtuk meg
Lacitól. S hogy miért a féltávot választották?
Munka mellett most erre volt lehetõségük
felkészülni, 4 hetet edzettek rá, az egész táv
teljesítéséhez Laci elmondása szerint 10-12
hét szükséges.

Az egyéniben a teljes, 195,4 kilométeren in-
duló Vakhal György negyedszer teljesítette
az irdatlan távot, kétszer gyõzött, legutóbb
két évvel ezelõtt nyerte meg  kategóriáját. Ta-
valy sérülten 8. lett, ezúttal a hatodik helyen
ért célba, 18 óra 53 perc 46 másodperces idõ-
vel az 56 éven felüliek között. A négy nap so-
rán naponta 50 kilométer körüli távokat tesz-
nek meg a futók. Négy hónap alatt összesen
több mint 2 ezer kilométert futott felkészü-
lésként a 60 éves sportember, egy héten négy

maratont is. Sajnos, dédelgetett terve, a gö-
rögországi Spartathlon elúszni látszik, mert
a tavalyi csigolyatörése hátráltatja a hosszú
távok futásánál. A júliusi nagyatádi iron-
manen viszont határozottan ott akar lenni,
mivel ez lesz számára a 10.

Március 28-án, vagyis egy héttel a szu-
permaraton után Csendes Zoli és Gyuri bácsi
már ott voltak a Kecskeméten rendezett
félmaratonon. Elõbbi korcsoportjában 4. lett.
A 60-70 évesek között Vakhal György 2. lett,
1:39:11-es idõvel. Dósai-Molnár Szilviával vé-
gig együtt haladtak, aki szintén második lett
a 30-40 évesek között, abszolútban pedig
harmadik 1 óra 39 perc 25 másodperccel, s
csak 3 perccel maradt el a tavalyi Wizz Air
félmaratonon elért, országos 3. helyet érõ
idejétõl.

(darók)

Szupermaraton
a Balaton körül

SZENTESI FOKOS-2015 elnevezéssel kezdõdik gyakorlat

az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred város körül el-

helyezkedõ Tisza-parti, Damjanich laktanya melletti és

hékédi gyakorlóterein április 13-án. A május 8-ig tartó kikép-

zés eredményes végrehajtása érdekében gyakorló lõszer ke-

rül felhasználásra, melyet hanghatások kísérnek, valamint

nagyszámú technikai eszköz megjelenése és mozgása várha-

tó a laktanya és a gyakorlóterek közötti utakon.

Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mûszaki Ezred ezúton is kö-

szöni a lakosság szíves megértését és türelmét!

Gyakorlatoznak

Új szolgáltatást vehetnek igénybe az Üdü-
lõközpont vendégei. Szamosi Csilla aquafit-
ness oktató heti három napon várja a mozog-
ni vágyókat az uszodában két mozgásformá-
val. A vízben végzett mozgás rendszeresség
esetén jó közérzetet nyújt, fokozza az anyag-
cserét, a zsíranyagcserét, az erek rugalmassá-
gát, formálja a testalkatot, az erõsítõ gyakor-
latok révén nõ az izmok erõállóképessége,
és az immunrendszerre is jó hatással van. A
víz felhajtóerejének köszönhetõen a mozgás
nem terheli az izületeket és az izmokat olyan
mértékben, mint a szárazföldön, mivel a gya-
korlatot végzõ személy saját testsúlyának
csupán 10 százalékát mozgatja a víz alatt.

A vízi gimnasztika vállig érõ vízben törté-
nik a tanmedencében zenére, eszközzel és/-
vagy eszköz nélkül. A 60 perces foglalkozás
minden korosztály számára ajánlott, nemtõl
függetlenül.

Az aquajogging nevû mozgást olyan mély-
vízben végzik, ahol nem ér le a láb. A futó-
mozgásra épülõ gyakorlatokat egy amerikai

sportolónõ találta ki, aki sérülése utáni reha-
bilitációjához és edzettsége megõrzésére al-
kalmazta. A torna során polifoam anyagból
készült öv és lábszárvédõ segít, hogy a test
ne süllyedjen el. A vízi futásban is használ-
ható több segédeszköz. A velük végzett gya-
korlatok fokozzák a test izommunkáját és fej-
lesztik az állóképességét, illetve koordinációs
problémák megelõzésére is megfelelõ. 

Szamosi Csilla fõként túlsúly, mozgássze-
gény életmód, mûtétek utáni rehabilitáció és
visszérproblémák esetében ajánlja az aqua-
tréninget.  Ha az orvos engedi, akkor kisma-
mák is bátran végezhetik.

Az Üdülõközpont vezetése örömmel fo-
gadta be és támogatja az új edzésformát, mi-
vel így még több szolgáltatást nyújthat ven-
dégei számára. Sõt, a wellness részleg átadá-
sa után, az aquafitness várhatóan  átköltözik
a tanmedencébõl a melegebb vízbe. 

Az érdeklõdõk hétfõn, szerdán és pénte-
ken próbálhatják ki az aquatréninget az
Üdülõközpontban.

Már tornázhatnak is a vízben
az Üdülõközpont vendégei

Százhalombattán rendez-
ték a Masters nyílt országos
judo bajnokságot, ahol a Pe-
tõfi Dzsúdó Sportegyesületet
két versenyzõ képviselte
eredményesen.

F3 korosztályban Kozákné
Olasz Erika 2. helyet, az M2
korosztályban Lantos Gábor
az 5. helyet szerezte meg.

Edzõk: Tóth Béla és Tóth
Gellért

Ob ezüst

Vakhal György


